
 
 

CONCURSO CULTURAL DE 
FOTOGRAFIA APCEF/DF/2019 

 
 

“Queremos ver a Apcef/DF através dos seus olhos!” 
 
 
 

Evento: Concurso Cultural de Fotografia da Apcef/DF/2019 
Prazo de Inscrição: 21 de janeiro de 2019 a 22 de março de 2019  

 
 

Regulamento 
 

I – PROGRAMAÇÃO DO CONCURSO 
 
Art. 1º) O Concurso Cultural de Fotografia da Apcef/DF será realizado durante os 
meses de janeiro, Fevereiro e Março. 
 
Art. 2º) A Apcef/DF deverá encaminhar antecipadamente esse regulamento, que será 
disponibilizado no sítio eletrônico www.apcefdf.org.br. 
 
Art. 3º) Somente poderão participar deste concurso os Associados da Apcef/DF. 
 
Art. 4º) O candidato poderá se inscrever com até 3 fotografias tiradas nas dependências 
do clube. 
 
Art. 5º) As inscrições serão feitas da seguinte maneira: 

- O candidato deverá se inscrever preenchendo a ficha de inscrição disponível no 
sítio eletrônico da Apcef/DF com as seguintes informações: Nome completo; 
número do título da associação; telefone; e-mail; nome da obra. 
- Junto à ficha de inscrição o candidato deverá fazer o upload da fotografia 
concorrente. 

 
Parágrafo único: cada fotografia inscrita no concurso deverá ter sua própria ficha 
de inscrição preenchida.  

 
Art. 6º) A fotografia deverá ser feita nas dependências da Associação, podendo ser 
paisagem ou demonstrando a participação/atividade de associados no Clube, atendendo 
os seguintes requisitos: 
 



- Formato do arquivo: JPEG, observada a resolução mínima de 300 DPI e 
formato mínimo de 2.100 X 1.500 pixels. 

 
Parágrafo único: Fotos recebidas fora do padrão descrito serão automaticamente 
desclassificadas. 

 
Art. 7º) Automaticamente, ao se inscrever para o Concurso, o candidato (autor) passam 
a ceder o uso da imagem para a Apcef/DF, o que inclui a divulgação em seus veículos 
de comunicação, como redes sociais (Facebook e Instagram); sítio da Associação; 
informativos eletrônicos e impressos; entre outros. 
 
Art. 8º) O processo de escolha do ganhador do Concurso Cultural de Fotografias da 
Apcef/DF será composta por votação popular através on-line e Diretoria da Associação.  
 
Art. 9º) A fotografia vencedora será anunciada no dia 28 de março de 2019 atraves dos 
meios de comunicação da Apcef/DF. 
 
Art. 10º) O candidato vencedor ganhará uma caixa de som JBL Flip 4 e representará a 
Apcef/DF no Congresso Brasileiro de Clubes (23/06/19) através do Concurso Nacional 
de Fotografia de Clubes, organizada pela Federação Brasileira de Clubes (Fenaclubes).    
 
Art. 12º) A diretoria da Apcef/DF poderá tomar decisões “ad referendum” deste 
regulamento. 
 

Brasília, 18 de janeiro de 2019. 
 
 
 

Antônio Carlos Alves 
Presidente da Apcef/DF 


