ANTOLOGIA FOTOGRÁFICA
REGULAMENTO
Este documento refere-se a Antologia Fotográfica promovida pelo Foto Clube São Vicente – O
Frame em 2018. Abaixo estão todas as diretrizes que regram a participação nesta obra.
1. DAS CARACTERÍSTICAS DA ANTOLOGIA
1.1. A antologia é promovida unicamente pelo Foto Clube São Vicente – O Frame.
1.2. O tema da antologia é FOTOGRAFIA URBANA.
1.3. Todas as regras deste regulamento deverão ser seguidas sob pena de eliminação da
antologia.
1.4. A equipe organizadora fará uma seleção prévia das fotografias para garantir a
qualidade editorial, a aderência ao tema entre outras avaliações citadas abaixo.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar desta antologia todos os fotógrafos, amadores ou profissionais,
que desejam ter suas fotografias, sobre o tema proposto, publicadas em livro.
2.2. Pessoas físicas MAIORES de 18 anos, residentes legais no Brasil, brasileiros residentes
no exterior e de outras nacionalidades, desde que a língua portuguesa seja usada em
seu perfil.
2.3. Pessoas físicas MENORES de 18 anos deverão enviar autorização de seu responsável
legal acompanhada de cópia do documento de identidade e documento que
comprove a responsabilidade.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições são gratuitas.
3.2. O formulário eletrônico que se encontra no endereço
http://www.fotoclubesaovicente.com.br/antologia.php deverá ser preenchido
corretamente e em sua totalidade.
3.3. As cópias dos documentos exigidos e as fotografias com suas informações deverão ser
enviados para o e-mail contato@fotoclubesaovicente.com.br.
3.4. Neste e-mail deverão ser enviados o nome completo (como enviado no formulário), a
cópia do documento de identidade e as fotografias em BAIXA RESOLUÇÃO e nos
tamanhos exigidos para avaliação e validação por parte da equipe organizadora. No
caso de menores de 18 anos deverão ainda ser enviados cópia do documento de
identidade do responsável, documento que comprove essa responsabilidade e
autorização de participação (Anexo a este documento) devidamente assinada.
3.5. A inscrição só será considerada efetivada após a confirmação enviada por e-mail por
parte da equipe organizadora da antologia.
4. DAS FOTOGRAFIAS INSCRITAS
4.1. As fotografias inscritas serão analisadas e selecionadas pela equipe organizadora da
antologia, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis.
4.2. A avaliação se dará com base nos seguintes critérios:
4.2.1.Coerência com o tema;
4.2.2.Criatividade;
4.2.3.Originalidade;
4.2.4.Qualidade técnica; e
4.2.5.Estética.

5. NÃO SERÃO ACEITAS FOTOGRAFIAS QUE:
5.1. Possam causar danos a terceiros, seja através de injúria, difamação ou calúnia, danos
materiais e/ou danos morais.
5.2. Sejam obscena e/ou pornográfica.
5.3. Contenha conotação racista, homofóbica ou discriminatória.
5.4. Constitua em ofensa à liberdade de crença e às religiões.
5.5. Mostrem intenção de divulgar produtos ou qualquer finalidade comercial.
5.6. Possuam propaganda eleitoral ou divulgue opinião favorável ou contra partido ou
candidato.
5.7. Foram produzidas por terceiros.
5.8. Tenham sido criadas por qualquer meio diferente da captura fotográfica.
5.9. Sejam resultado de montagens, mesmo que de imagens reais.
6. DOS DIREITOS DE IMAGEM
6.1. As fotografias que incluírem imagem de pessoas deverão vir acompanhadas de
documento de sessão de direito de imagem para cada pessoa envolvida.
6.2. No caso de utilização de imagem de menor de 18 anos, a autorização de uso de
imagem deverá ser preenchida e assinada por ambos os pais e anexada a certidão de
nascimento do menor.
6.3. O Frame não se responsabilizará por quaisquer violações de direito de imagem, sendo
o fotógrafo autor o completo responsável civil e criminalmente.
7. DOS DIREITOS AUTORAIS
7.1. Os direitos autorais das fotografias continuarão sendo dos fotógrafos.
7.2. Os participantes concordam em autorizar, pelo tempo que durar a antologia com

o Frame, que a organização faça uso de suas imagens, som da voz e nomes em
mídias impressas ou eletrônicas para divulgação da Antologia, sem nenhum
ônus para os organizadores, e para benefício da maior visibilidade da obra e
seu alcance junto ao leitor.

7.3. O Frame não se responsabilizará por quaisquer violações de direito autoral como
plágio, publicação não autorizada, calúnia, difamação ou não autoria da obra, sendo o
fotógrafo autor o completo responsável civil e criminalmente.
8. DAS QUALIDADES TÉCNICAS DO MATERIAL
8.1. Cada fotógrafo terá um texto de perfil que deverá conter no máximo 1500
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

caracteres.
Sua imagem de perfil deverá ter 50 x 60 mm de tamanho.
As imagens em formato paisagem (meia página) deverão ter 151,5 x 216 mm
já inclusos 3 mm de sangria.
As imagens em formato retrato (página inteira) deverão ter 303 x 216 mm já
inclusos 3 mm de sangria.
Todas as imagens deverão estar em alta resolução (300 dpi´s) e em modo de
cor CMYK.
As imagens deverão ter um título, data e local de captura.

9. DA PUBLICAÇÃO
9.1. O fotógrafo poderá participar com 2, 4 ou 6 páginas com direito a 5 (cinco)

exemplares da obra para cada 2 (duas) páginas contratadas.
9.2. Os associados do Frame terão valor diferenciado para publicação.

10. DOS VALORES
10.1.
Os valores de publicação seguirão a tabela abaixo:
Páginas
2 páginas
4 páginas
6 páginas

Sócios
200,00
390,00
570,00

Não Sócios
250,00
480,00
700,00

Livros
5 exemplares
10 exemplares
15 exemplares

11. DA CAPA DA OBRA
11.1.
A capa da antologia será escolhida entre as imagens participantes. Esta escolha
será feita por fotógrafos convidados pela equipe organizadora que votarão nas
imagens sem identificação. A imagem mais votada será a escolhida para capa. Essa
decisão é soberana e irrecorrível.
12. DA NÃO PUBLICAÇÃO
12.1.
O Frame se reserva o direito de aguardar um mínimo de 40 páginas para a
publicação da obra. Caso este mínimo não seja alcançado a organização poderá
decidir por não publicar a obra.
12.2.
No caso de não publicação o Frame se responsabilizará por devolver os valores
pagos por eventuais inscrições em sua totalidade.
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13.1.
O Frame não se responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos pelo
participante no ato da inscrição, ou pelo fornecimento de informações incorretas,
imprecisas ou incompletas.
13.2.
Todas as dúvidas e casos omissos neste regulamento serão analisados

pela equipe organizadora e sua decisão será irrecorrível.
A participação nesta Antologia implica na aceitação total e irrestrita de
todos os itens deste regulamento.

13.3.

ANEXO I
AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Eu ____________________________________ CPF nº ________________
RG nº ___________________ residente à __________________________
____________________________________________________________
autorizo o menor ______________________________________________
RG nº ____________________ a participar da antologia de Fotografia
Urbana promovida pelo Foto Clube São Vicente – O Frame em 2018.
Assumindo total responsabilidade sobre quaisquer irregularidades criadas
pelo menor acima, inclusive dos custos de publicação desta obra.

São Vicente, ______ de _______________________ de 2018

_____________________________________
Nome completo

ANEXO II
MODELOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA DUAS PÁGINAS

