CONCURSO CONECTE-SE COM A NATUREZA - SUA FOTOGRAFIA
Gosta de estar em contato com a natureza e fazer belos registros fotográficos? Que tal ter
uma de suas fotos imprensa em um lindo quadro para expor em sua casa?
O Imazon e o Ideflor-Bio estão promovendo o concurso "Conecte-se com a natureza - sua
fotografia" como parte da exposição que selecionará fotos para uma galeria virtual com
o objetivo de mostrar as belezas paraenses, por meio de fotos profissionais ou amadoras.
A galeria integra a campanha “Um Dia no Parque”, que promove a exposição "Conectese com a natureza - Áreas Protegidas do Pará", no Parque Estadual do Utinga Camilo
Viana, em Belém-PA, entre 18 de outubro e 15 de novembro.
Para participar basta postar fotos que retratem as belezas da natureza do Pará, marque os
perfis do Imazon e Ideflor-Bio e utilize a hashtag #minhaconexãocomanatureza.
Confira o regulamento:
– É necessário seguir os perfis do Imazon e Ideflor-Bio na rede do post (Instagram,
Facebook, Twitter ou Linkedin)
– A foto precisa ser de sua autoria. É obrigatório, em caso de imagens nas quais apareçam
pessoas, a autorização de uso de imagem da(s) pessoa(s) fotografada(s). A autorização
deve ser enviada por escrito juntamente com a fotografia. As fotografias sem esta
autorização serão excluídas da seleção do concurso.
– O perfil precisa estar aberto para que a curadoria veja a foto postada
- A descrição deve informar o local em que foi fotografada
- Deve ser fotografada no Estado do Pará
– As fotos devem valorizar as belezas naturais locais. Seja criativo e capriche no click!
- A técnica para criação da obra é livre, podendo ser utilizados recursos complementares
de lentes, filtros especiais, ampliação, entre outros
- Os critérios de avaliação das fotografias são: estéticos da imagem e a representação do
tema proposto.
– Ao participar, você se responsabiliza que a foto é de sua própria autoria e ainda autoriza
que a foto seja compartilhada nas redes sociais do Imazon, do Ideflorbio e na galeria
virtual do concurso, caso selecionada.
- Também fica autorizado o uso da imagem e das pessoas que aparecem na foto.
- As fotografias serão selecionadas pela curadoria formada pela fotógrafa Desiree Giusti
e membros das instituições realizadoras.
- Serão selecionadas 20 fotos para a galeria virtual nos sites do Imazon e IdeflorBio.

- Serão selecionadas 05 fotografias vencedoras do concurso. Os autores receberão um
quadro emoldurado com a sua fotografia no tamanho 30 cm x 45 cm (ou outro mais
adequado à fotografia).
O concurso acontecerá no período de 19 e 31 de outubro de 2020.
O resultado da seleção será divulgado no dia 03 de novembro.
Boa sorte!

