Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista 2017
Das disposições gerais
1. Realizadores: Associação Roraimense de Fotografia (AFotoRR) e Confederação Brasileira
de Fotografia (CONFOTO).
2. A inscrição no presente concurso caracteriza por si a aceitação de todos os termos e
condições deste regulamento.
3. Os realizadores não se responsabilizam por danos causados às impressões enviadas em
decorrência de quaisquer fatores ou acidentes ocorridos durante a montagem,
desmontagem, transporte e o período em que as obras estiverem expostas;
4. Todos os encargos relativos ao transporte e embalagem das fotografias são de
responsabilidade dos concorrentes.
5. A responsabilidade de utilização de imagens de todo ou qualquer bem de titularidade
de terceiros, protegido pela legislação de direitos autorais, cabe inteira e
exclusivamente aos fotógrafos participantes. Além disso, o autor da foto se
responsabiliza pelo Direito de Imagem de pessoas retratadas, em close ou destaque,
quando as mesmas possam ser identificadas.
6. Os autores selecionados para participarem do Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista
2017, independente de sua classificação, autorizarão à Associação Roraimense de
Fotografia (AFotoRR) a utilização dos seus trabalhos para publicação em livro, catálogo
ou qualquer outro veículo de comunicação, desde que exclusivamente vinculados ao
referido Salão.
7. Casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelos realizadores do Salão
Nacional de Fotografia de Boa Vista 2017.
Da participação
8. Haverá uma única seção, composta de fotografias coloridas e/ou em preto e branco,
podendo participar qualquer pessoa associada ou não a foto clube filiado à CONFOTO
(as fotos coloridas concorrerão com as em preto e branco, sem separação).
9. Cada participante poderá inscrever até 4 (quatro) fotos de sua própria autoria no total,
podendo ser coloridas e/ou em preto e branco.
10. As fotos terão temática livre e sem restrições de tratamento de imagem desde que os
substratos utilizados sejam sempre fotografias;
11. Os realizadores desse concurso poderão se inscrever sendo vedado a estes o direito a
concorrer à premiação ou a receber menções honrosas.
Das inscrições
12. As inscrições são gratuitas.

13. As inscrições serão aceitas para entregas pessoais ou envio, via Correios, recebido entre
os dias 28/10/2016 a 20/11/2016.
14. As inscrições deverão ser feitas em duas etapas:
14.1 Envio, via SEDEX ou entrega pessoalmente, de envelope lacrado ao endereço:
Associação Roraimense de Fotografia, Avenida Ville Roy, 2155 – loja 1/sala B –
Bairro Caçari – Boa Vista, RR, CEP 69307-725, contendo:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
b) Foto(s) de tamanho mínimo de 25cm X 38cm e máximo de 30cm X 40cm (com
ou sem borda) contendo uma etiqueta de identificação no verso com nome do
autor, título da obra e o nome do foto clube caso o candidato seja associado a
algum (Não serão aceitas fotografias com marca d’água ou qualquer tipo de
inserção do nome ou marca do autor na imagem);
c) Envelope para a devolução das fotografias, devidamente selado e subscrito
(Caso não seja enviado o envelope, as fotos ficarão à disposição até dia 30 de
março de 2017, após esta data o material será descartado). FAVOR
PREENCHER A FICHA DE INSCRIÇÃO COM LETRA DE FORMA E LEGÍVEL.
14.2 Envio da(s) imagem(s) digitalizada(s) para o email afotorr@gmail.com com
tamanho mínimo de 960 pixels e máximo de 2000 pixels no menor lado (resolução
de 72 dpi). Identificar email com nome do candidato, título da obra e fotoclube
(caso seja associado a algum fotoclube).
(O NÃO CUMPRIMENTO DE AMBAS ETAPAS ANULARÁ AUTOMATICAMENTE A
INSCRIÇÃO)
15. O regulamento bem como a ficha de inscrição, as etiquetas, e todas as informações
necessárias estarão disponíveis através dos links www.facebook.com/salaofotobv/,
www.confoto.com.br. Dúvidas poderão ser sanadas através do telefone (95)
999761374 ou pelo email afotorr@gmail.com .
Do Julgamento
16. As fotografias inscritas serão apreciadas pelo Conselho Curador da AFotoRR, que
indicará as fotos selecionadas para o Salão, que posteriormente serão apresentadas
aos julgadores convidados que escolherão as vencedoras (1º, 2º e 3º lugares) e
atribuirão menções honrosas, a seu critério, entre o 4º e o 20º lugares.
17. As decisões da comissão julgadora serão soberanas e irrecorríveis.
18. O julgamento ocorrerá entre os dias 05/12 a 09/12/2016
Dos Resultados
19. Os resultados dos processos de seleção e premiação serão divulgados pelo EMAIL:
afotorr@gmail.com, podendo também ser consultados através dos contatos
mencionados no item 15 do presente regulamento.
20. Serão divulgados apenas os autores e fotografias selecionados.

Da Abertura e Premiação
21. A solenidade de abertura do Salão e a premiação ocorrerão no Centro Multicultural da
Orla Taumanan, Boa Vista, Centro, Roraima (RR), no dia 07 de Janeiro de 2017 às
19:30h.
22. As fotografias ficarão expostas para visitação pública no mesmo local até o dia
30/01/2017 das 16h às 22h.
23. Os autores das obras classificadas em 1º, 2º e 3 º lugares, bem como os FOTO CLUBES
que conquistarem as 3 (TRES) maiores notas serão premiados. Ao todo serão entregues
06 Troféus.
24. A critério da comissão julgadora, poderão ser atribuídas menções honrosas do 4º ao
20º lugares.

Calendário
Prazo de inscrições (da postagem do envelope)
Julgamento
Divulgação dos resultados
Abertura
Período em exposição

28/10/2016 a 20/11/2016
05/12/2016 a 09/12/2016
12/12/2016
07/01/2017
07/01/2017 a 30/01/2017

Associação Roraimense de Fotografia
Sede: Av. Ville Roy, 2155 – loja 1/sala B
Caçari – Boa Vista, RR
CEP 69307-725
www.facebook.com/salaofotobv/
email: afotorr@gmail.com

SALÃO NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE BOA VISTA 2017
ASSOCIAÇÃO RORAIMENSE DE FOTOGRAFIA (AFotoRR)

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: ___________________________________________________________
Fotoclube: _______________________________________________________
Endereço para devolução: ___________________________________________
_________________________________________________________________
Telefone: ( ) __________________ email: _____________________________
Título da Obra
1
2
3
4
Declaro que, ao inscrever minhas obras para participar deste Salão, assumo particular,
pessoal e exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou criminal,
relacionada com pessoas, animais e/ou objetos retratados nessas obras, decorrentes da
concepção, criação ou divulgação das imagens inscritas, excluídos de tais
responsabilidades os organizadores do Salão Nacional de Fotografia de Boa Vista 2017,
seus membros, apoiadores, patrocinadores e qualquer órgão de imprensa ou de
divulgação vinculados à promoção do Salão. Estou ciente também de que os
organizadores do salão não terão nenhuma responsabilidade por eventuais danos que
possam ocorrer às fotografias, a partir de seu recebimento até a postagem no correio,
em devolução.
________________________________,______de______________________de 2016

______________________________________

Assinatura do participante

