Surf Paparazzi Contest
REGULAMENTO
O website 1oo%surf [Ocean Guide] organiza e promove um concurso fotográfico intitulado
|Surf Paparazzi Contest|. Este concurso tem a sponsorização da: Polen, NPX-Wetsuits,
Overpower Club, Sport Life, Soup Magazine e Best Rock FM.
1. Objectivos
a]
O |Surf Paparazzi Contest| deseja proporcionar aos fanáticos da fotografia, a
captura de situações insólitas e divertidas, e posterior apresentação ao grande público
através dos media partner do concurso.
b]
Capturar as imagens mais escondidas das várias manifestações provenientes
deste turbilhão de emoções geradas pelos desportos que abordamos, constitui o principal
desafio deste concurso. Vamos privilegiar as fotos mais ousadas, associadas aos
desportos que abordamos no website 1oo%surf [Ocean Guide].
c]
Os paparazzis 1oo%surf podem enviar todas as fotos que recriem um certo
voyeurismo presente no nosso imaginário. Apenas uma advertência - a vida privada das
figuras públicas, por acaso até pode ser privada! ...a relação amor/ ódio - fotografo/
fotografado deverá ser gerida de forma inteligente pelos participantes no concurso.
d]
O |Surf Paparazzi Contest| pretende, ainda, contribuir através deste passatempo
fotográfico para uma maior valorização da parte não visível do fenómeno desportivo
abordado, apenas, enquanto factor chave para a edificação de uma boa convivência dos
intervenientes.
2. Condições de participação
a]
Para participar no passatempo |Surf Paparazzi Contest| os concorrentes têm
necessariamente de estar registados no website 1oo%surf [Ocean Guide].
b]
A participação no concurso é totalmente gratuita, e nele podem participar fotógrafos
amadores ou profissionais.
c]
Não poderá ser apresentada nenhuma fotografia a concurso cujos direitos de
propriedade intelectual não pertençam integralmente, e sem excepção, ao participante no
|Surf Paparazzi Contest|.
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d]
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ser inéditos e nunca submetidos
parcial ou integralmente à apreciação de júris, de outros passatempos.
e]
Estão excluídas do |Surf Paparazzi Contest| todas as pessoas que tenham uma
relação directa com a organização ou com os patrocinadores do concurso.
3. Calendarização & prazos de entrega dos trabalhos
a]
Todos os trabalhos participantes no passatempo deverão ser enviados até dia 30
de Maio de 2009, inclusive, devendo satisfazer as condições do número 2 deste
regulamento - [Condições de participação].
b]
O envio dos trabalhos a concurso pode ser feito através do formulário que se
encontra em “Passatempos” no website 1oo%surf [Ocean Guide], ou em alternativa,
através do e-mail: info@100surf.pt, com os dados e formatos indicados no número 2
deste regulamento - [Condições de participação].
c]

O calendário para o |Surf Paparazzi Contest| é o seguinte:
- Recepção dos trabalhos: até 30 de Maio de 2009.
- Divulgação dos Vencedores: 15 de Junho de 2009.
- Entrega dos Prémios: 30 de Junho de 2009, no Bar PéNú - Caparica.
- Publicação dos trabalhos Vencedores na Imprensa: Junho 2009.

4. Condições técnicas e formatos
a]
As fotografias apresentadas a concurso deverão ser enviadas com qualidade
media print, numa dimensão máxima de 3 MB, podendo os trabalhos ser apresentados a
cores, ou a preto & branco - [Divisão única].
b]
As fotografias apresentadas ao |Surf Paparazzi Contest| não devem ter qualquer
tipo de moldura, assinatura ou marca de água. A divulgação dos seus autores será feita
em canais próprios - website e blog 1oo%surF.
c]
Caso o envio dos trabalhos a concurso seja feito através de e-mail, só serão
consideradas as fotos que contenham a seguinte informação:
- Assunto do e-mail: Surf Paparazzi Contest
No corpo do e-mail:
- Nome completo e contactos.
- Título da fotografia.
- Local e data onde a mesma foi capturada.
- Em anexo: Deverão ser enviados os ficheiros dos respectivos trabalhos em
[jpeg ou tiff]. É facultativo manter o exif - [especificação seguida por fabricantes
de câmaras digitais que gravam informação sobre as condições técnicas de
captura da imagem, junto ao arquivo da imagem].
d]
A organização do |Surf Paparazzi Contest| não assume qualquer tipo de
responsabilidade por fotos que não estejam em perfeitas condições, ou que se possam
extraviar por razões alheias às entidades envolvidas no concurso.
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e]
As entidades promotoras do concurso reservam-se o direito de não admitir a
concurso fotos que não cumpram com as condições descritas no presente Regulamento.
5. Critérios de avaliação
a]
Na fotografia artística, a originalidade e qualidade das fotografias são
características essenciais para a sua classificação. Os critérios utilizados pelo júri na
avaliação das fotos do |Surf Paparazzi Contest|, são:
- A mensagem, originalidade, perspectiva, enquadramento, focagem,
composição, estética e técnicas aplicadas.
6. O júri e a pontuação
a]
O júri será constituído por.
- Um representante do website 1oo%surf [Ocean Guide].
- Um representante da Soup Magazine.
- Um representante da Sport Life.
- Um representante da Best Rock FM.
- A Voz do Blog.
b]
Cada membro do júri poderá atribuir aos trabalhos em avaliação uma pontuação
que vai de 0 a 5 pontos.
c]
Adicionalmente, os visitantes do website 1oo%surf [Ocean Guide] poderão
classificar as fotos, através do contador do blog - um meio auxiliar de pontuação,
conforme poderá ser entendido no numero 6 deste regulamento - [O júri e a pontuação],
como a “Voz do Blog”.
O resultado do sistema de contagem do blog, atribuirá a cada fotografia:
- 1 ponto quando a melhor avaliação for - Boa
- 3 pontos quando a melhor avaliação for - Muito Boa
- 5 pontos quando a melhor avaliação for - Belíssima
d]

Cada trabalho pode usufruir de uma pontuação total dos 0 aos 25 pontos.

e]
A decisão do júri é soberana e solidária, não sendo admitido qualquer recurso. O
júri eliminará do concurso qualquer foto que não cumpra os requisitos do presente
regulamento.
e]
Em caso de empate, o desempate será estabelecido administrativamente pelo
representante do website 1oo%surf [Ocean Guide].
7. Os direitos de autor
a]
A propriedade intelectual dos trabalhos submetidos e aprovados pelo júri no âmbito
do |Surf Paparazzi Contest| é dos seus autores.
b]
Os trabalhos seleccionados neste concurso passam a pertencer aos promotores:
ficando implícito o direito destes reproduzirem e divulgarem as respectivas fotografias
para promoção das suas acções, sem prejuízo de mencionar, sempre, o nome do
fotógrafo/ autor, e de o informar previamente da utilização que se pretende fazer do seu
trabalho.
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c]
A reprodução de qualquer fotografia seleccionada no âmbito do concurso deverá
respeitar o enquadramento original, ressalvando-se a eventualidade de efectuar qualquer
reenquadramento por necessidade de composição gráfica.
d]
São direitos dos autores divulgar as suas fotos produzidas no âmbito dos trabalhos
premiados, ou seja, reproduzir os seus trabalhos, publicá-los, ou integrá-los em
exposições, desde que mencionem que o fazem por cortesia do [1oo%surF - nome do
autor].
e]
Os participantes no |Surf Paparazzi Contest| garantem e responsabilizam-se
perante o website 1oo%surF [Ocean Guide], pelo cumprimento das disposições legais em
matéria de propriedade intelectual e de direitos de imagem sobre as fotografias
apresentadas, declarando que a sua difusão ou reprodução no quadro do concurso não
lesa, nem prejudica quaisquer direitos de terceiros.
8. Classificações, prémios e publicações
A classificação do |Surf Paparazzi Contest|, assim como todos os trabalhos
seleccionados e os seus autores serão amplamente promovidos e divulgados no website
e no blog 1oo%surF, bem como através dos media partner envolvidos no concurso.
a]
De entre os trabalhos seleccionados serão eleitas as |Top 25 Surf Paparazzi|
Cada trabalho seleccionado receberá um lugar classificativo e uma menção honrosa.
b]
As fotos classificadas nos 5 primeiros lugares da tabela, as |Top 5 Surf Paparazzi|,
receberão prémios gentilmente oferecidos pelos promotores: Polen, NPX-Wetsuits,
Overpower Club, Sport Life, Soup Magazine e Best Rock.
- 1º Prancha Polen 6.4 + Assinatura da Sport Life
- 2º Fato de Surf NPX + Assinatura da Soup Magazine
- 3º Capa de prancha Polen + Assinatura da Sport Life
- 4º Calção NPX + Assinatura da Soup Magazine
- 5º Carteira NPX + Assinatura da Sport Life
c]
A foto vencedora do |Surf Paparazzi Contest| e o seu autor verá o seu perfil
divulgado em grande destaque nos diversos canais media do website e blog 1oo%surf
[Ocean Guide].

Divirtam-se! ...boas ondas & boas fotos.
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