CONCURSO FOTOGRÁFICO “PERSPECTIVAS DA BIODIVERSIDADE”
1. REGULAMENTO
1.1 O Concurso Fotográfico “Perspectivas da biodiversidade” tem como objetivo incentivar a integração dos
visitantes do Zoo Pomerode, estimulando a expressão através da fotografia, e promover a conexão do
público com os representantes da biodiversidade presentes no zoológico.
1.2 Este é um concurso de caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio ou
pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou serviço, que será realizado
pelo Zoo Pomerode.
1.3 Poderá se inscrever no concurso qualquer pessoa, com exceção dos funcionários da Fundação Herman
Weege (Zoo Pomerode), mediante autorização assinada pelo participante e, no caso de menores de dezoito
anos, assinada pelos responsáveis legais.
2. O CONCURSO
2.1 O concurso será divulgado através de publicações nas mídias sociais do Zoo Pomerode. As inscrições
serão gratuitas e estarão disponíveis a partir do dia 08/01/2019, encerrando-se no dia 20/01/2019 às 18h00.
2.2 Os interessados, dentro do prazo previsto neste regulamento para realização do concurso, deverão
publicá-la nas redes sociais utilizando a #PerspectivasdaBiodiversidade ou marcar esta hastahg (#) em fotos
já publicadas, e enviar esta mesma foto via e-mail para: ea@zoopomerode.com.br, juntamente com o
Termo de Autorização preenchido, assinado e digitalizado (escaneado ou em foto). O termo poderá ser
impresso através do site do Zoológico.
2.3 As fotos poderão ser enviadas no formato retrato ou paisagem e conter uma legenda descritiva no
Termo de Autorização. Não haverá limitação de fotografias por participante.
2.4 As fotos, novas ou antigas, devem ser realizadas no Zoo Pomerode, estando relacionadas ao tema
Biodiversidade.
2.5 As fotos devem estar no formato .jpg, ter definição mínima de 300 DPI, dimensão mínima de 800px por
600px.
2.6 Somente serão aceitas fotos segundo as condições aqui descritas. Envio das fotos por qualquer outro
meio ou não relacionadas ao tema serão desconsideradas.
2.7 Não serão aceitas fotografias manipuladas por softwares de edição de imagens, ou seja, as fotos não
poderão em hipótese alguma ser modificadas digitalmente, com exceção das edições básicas como
iluminação, ajuste de cor e contraste.

2.8 Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das fotos encaminhadas e que elas
não constituem plágio ou qualquer outra forma de apropriação autoral vedada pela lei, assumindo inteira
responsabilidade por eventuais reproduções de trabalhos de terceiros.
2.9 Todas as fotos encaminhadas no período determinado serão apreciadas por uma Comissão Julgadora,
composta pelos técnicos do Zoo Pomerode. Para a escolha do vencedor, a Comissão Julgadora levará em
consideração os seguintes critérios: adequação ao tema proposto, originalidade e criatividade.
2.10 Quaisquer dúvidas sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser encaminhadas ao email: ea@zoopomerode.com.br
3. PREMIAÇÃO
3.1 Serão selecionadas 5 fotos pela comissão julgadora, que serão divulgadas nas mídias sociais do zoológico
no dia 22/01/2019.
3.2 As 5 fotos selecionadas farão parte de uma exposição no Zoo Pomerode, em data a ser definida.
3.3 As 5 fotos selecionadas serão submetidas a votação pública através das mídias sociais do Zoo Pomerode.
3.4 O resultado final deste concurso, após a votação pública, será divulgado no dia 28/01/2019 através das
redes sociais do Zoo Pomerode.
3.5 O prêmio para a foto vencedora, escolhida por votação pública, será um dia no Zoo para o participante
vencedor e sua família (com dois ingressos adultos e dois infantis). O vencedor poderá conhecer os
bastidores do Zoológico e participar de uma sessão de condicionamento com os hipopótamos. A visita será
acompanhada pelos profissionais do Zoológico e agendada previamente.
3.6 Os prêmios não poderão, em hipótese alguma, ser trocados por dinheiro ou por quaisquer outros
produtos.
3.7 A decisão final sobre as melhores fotos é inquestionável e irrecorrível.
4. OUTROS
4.1 O participante ou responsável (no caso do participante menor de idade) autoriza, desde já, a veiculação
do nome, imagem e som de voz, sem limitação de espécie alguma para utilização das mesmas, bem como
em fotos, cartazes, filmes, spots e em qualquer tipo de mídia e peças promocionais para a divulgação do
concurso ou da premiação.
4.2 Os participantes declaram expressamente que os dados pessoais fornecidos quando do preenchimento
do termo de autorização são verdadeiros e próprios.
4.3 As fotografias dos participantes passam a ser propriedade dos organizadores que, delas, poderão fazer
uso como o desejar.
4.4 As dúvidas não previstas neste regulamento serão julgadas por uma comissão composta por membros
do Zoo Pomerode, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.
4.5 A simples participação neste concurso implica na total concordância com o presente termo. Fica, desde
já, eleito o Foro da Comarca de Pomerode, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas
do presente Regulamento ou deste concurso.
Pomerode, 08 de janeiro de 2019.

