
 
 

Concurso Fotografia Estudantes 22 
 
 

Termos e Condições 
 

 
O organizador é a GAFF – gaia art foto fest. 
A participação está aberta a alunos de qualquer idade que estejam a estudar em escolas do 3ºciclo, 
Secundário e Profissional. O concurso não está aberto a colaboradores ligados à organização.   
O tema da competição é "LIVRE". 
A participação é gratuita e o número de obras/fotografias permitidas que podem submeter a concurso é 
até 3(três) por participante. 
Todas as obras/fotografias a concurso devem ser analógicas e impressas pelo participante, com ou 
sem ajuda de um professor.  
São aceites todas as técnicas que envolvam negativo ou papel fotográfico analógico, processos 
alternativos analógicos e técnicas mistas onde a fotografia analógica seja parte integrante.  
Não envie negativos de impressões digitais. Na fase de seleção serão solicitados os negativos para 
verificação de todas as impressões.  
O tamanho da obra/fotografia enviada a concurso deverá ter no mínimo o formato 9x12cm e de 
máximo o formato 30 x 40 cm. Quaisquer impressões mais pequenas ou maiores serão 
automaticamente desclassificadas.   
Todas as obras/fotografias impressas devem ter uma etiqueta de entrada completamente preenchida 
colada no verso. O template da etiqueta está no site da GAFF/concurso fotografia estudantes donde 
pode ser descarregado para impressão. Cada obra/fotografia deve ter a sua própria etiqueta de 
entrada.  Não haverá exceções a estas regras.  
 
A data de encerramento deste concurso é 30 de abril de 2022. As inscrições devem chegar antes ou 
nessa data. A GAFF – gaia arte foto fest não se responsabiliza por quaisquer entradas incompletas, 
ilegíveis, ou que não cheguem ao endereço dado até à data de encerramento. A prova de registo não é 
prova de receção. 
 
Os selecionados serão notificados no prazo de 15 dias a contar da data de encerramento do concurso.   
As inscrições com as obras/fotografias com etiqueta de entrada preenchida devem ser enviadas para: 

GAFF - Concurso Fotografia Estudantes 22 
Rua Luís de Camões, 72   
4400-205 V.N. de Gaia 

Todas as obras/fotografias a concurso devem ser obra original do participante e não devem infringir os 
direitos de qualquer outra parte. Os participantes devem ter propriedade exclusiva de direitos de autor 
para todas as obras/fotografias registadas e devem ter obtido a permissão de qualquer pessoa ou 
pessoas presentes na imagem ou dos seus pais/encarregados de educação se forem apresentadas 
crianças menores de 18 anos. Além disto, os participantes não devem ter violado nenhuma lei ao 
tirarem as suas fotografias.  
 
É da responsabilidade legal do participante assegurar que as obras estão em conformidade com os 
requisitos de propriedade e direitos de autor ou direitos conexos. As inscrições, que, a qualquer 
momento durante o processo de seleção, não preencham estes requisitos, serão consideradas não 
elegíveis e serão desqualificadas. Se este for descoberto após a atribuição do prémio, o valor total do 
prémio deve ser devolvido ou reembolsado pelo participante. 
Quaisquer imagens consideradas ofensivas serão desclassificadas. 
Os direitos de autor continuam a ser propriedade do Participante em todos os momentos, mas ao entrar 
neste concurso concede à GAFF – gaia art foto fest uma licença não exclusiva, livre de royalties, a nível 
mundial para usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar e exibir qualquer obra/fotografia submetida 
a concurso em qualquer meio de comunicação agora conhecido ou posteriormente inventado. 
 



 
Os finalistas vencedores concordam com os seus nomes e as obras/ fotografias vencedoras que estão 
a ser publicadas em relação à competição e ao evento GAFF.   
Utilizaremos apenas os seus dados como indicado acima ou entraremos em contacto consigo sobre esta 
competição e garantiremos sempre que os seus dados são mantidos de forma segura e nunca serão 
partilhados com terceiros. 
Todas as obras/fotografias são devolvidas ao próprio em data a anunciar e quem não comparecer nessa 
data é porque prescinde da obra a favor da GAFF.  
O organizador nomeará todos os juízes, e a decisão dos juízes é definitiva e absoluta não havendo lugar 
a qualquer tipo de reclamação relativa à seleção dos selecionados e premiados. 
A exposição das obras/fotografias selecionadas e das premiadas fará parte do programa de exposições 
da GAFF – gaia art foto fest que decorrerá de 12 a 29 de maio. 
 
 
Os prémios são os seguintes: 
1º Prémio 
Certificado e título GAFF – gaia art foto fest – concurso fotografia estudantes 2022. 
€150 em Produtos fotográficos à escolha do vencedor(voucher). 
 
2º Prémio 
Certificado e título GAFF – gaia art foto fest – concurso fotografia estudantes 2022. 
€100 em Produtos fotográficos à escolha do vencedor(voucher).  
 
3º Prémio 
Certificado e título GAFF – gaia art foto fest – concurso fotografia estudantes 2022. 
€50 em Produtos fotográficos à escolha do vencedor(voucher).  
 
Os prémios não são transmissíveis e não há alternativa em dinheiro.  
A GAFF – gaia art foto fest reserva-se o direito de alterar os prémios para outros de um valor 
comparável em caso de circunstâncias imprevistas.  
A GAFF – gaia art foto fest reserva-se o direito de cancelar a competição a qualquer momento, devido a 
circunstâncias imprevistas.  

 
 
 

 

 

 

 

Informações por email: gaia.art.foto.fest@gmail.com  

https://gaiaartfotofest.wixsite.com/gaff 

Ao entrar neste concurso, cada Participante ou Escola será 
considerado como tendo concordado em ficar vinculado aos 
presentes Termos e Condições e a GAF – gaia art foto fest reserva 
o direito de excluir qualquer Participante a qualquer momento se 
tiver motivos para crer que houve uma violação das regras e o seu 
critério é absoluto. 

https://gaiaartfotofest.wixsite.com/gaff

