
CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA FAUNA E FLORA CAVERNÍCOLA DO IBITIPOCA 
 
REGULAMENTO  
 
Participantes – O concurso é aberto a todas as pessoas que desejarem participar 
 
Tema - Fauna e flora associadas às cavidades naturais do Parque Estadual do Ibitipoca-PEI. As fotografias 
serão avaliadas separadamente, considerando duas categorias: Fauna e Flora. 
 
Apresentação - As fotografia devem ser enviadas para o e-mail spec.espeleologia@gmail.com em arquivos 
digitais JPEG, tamanho máximo de 2 Mb. No corpo do e-mail deverão estar anotados o nome do participante, 
CPF e telefone. Todas as fotos selecionadas deverão também ser disponibilizadas no DropBox e/ou 
GoogleDrive, em extensão TIFF, de acordo com as orientações a serem enviadas pela SPEC no momento 
oportuno.  
 
Avaliações - As fotografias ficarão expostas na página da SPEC no FaceBook para serem avaliadas pelos 
internautas; nesta votação serão selecionadas as 10 fotos mais curtidas em cada categoria. Um júri 
complementar, formado por pelo menos três pessoas, fará uma avaliação técnica das fotografias  
selecionadas pelos internautas, a fim de classificar três melhores fotos em cada categoria. Na avaliação 
técnica serão consideradas, principalmente: composição, exposição, nitidez e relevância científica. 
 
Premiação – Haverá entrega de troféus para o primeiro e segundo colocados em cada categoria. 
 
Prazo de remessa e disponibilização - As fotografias deverão ser enviadas e estar disponíveis até o dia 
31 de janeiro de 2017, dentro das condições definidas no item apresentação. 
 
Exposição - Além de ficarem expostas na página da SPEC, as fotografias vencedoras poderão enviadas à 
Sociedade Brasileira de Espeleologia-SBE para divulgação no periódico digital SBE Notícias. Poderão 
também, impressas em papel ou apresentadas em outra mídia, participar de exposições itinerantes ou 
permanente no Centro de Visitantes do PEI. 
 
Publicação – Os participantes concordam que todas as fotografias recebidas, premiadas ou não, tem o 
seu direito cedido para reprodução, publicação, exposição e todo o tipo de divulgação institucional em 
benefício da espeleologia brasileira, e internacional, à Sociedade Carioca de Espeleologia (SPEC) desde 
que seja citado o nome do autor. 
 
Notas: 
1. A SPEC não se responsabiliza por possíveis usos inadequados ou violações de direito autoral 
relacionadas a todos os tipos de exposição, digital ou impressa, das fotos participantes. 
2. Com relação às fotografias apresentadas, os participantes se responsabilizam totalmente pela não 
existência de direitos autorais ou financeiros de terceiros, assim como por toda reclamação que venha 
a ser apresentada, por qualquer pessoa, relacionada a direitos de imagem. 
3. Não é permitido apresentar fotografias premiadas em outros concursos. 
4. A comissão organizadora garantirá de isenção total e nulidade de conflitos de interesse na ação de 
escolha das fotos selecionadas e dos vencedores 
5. Os casos não previstos neste regulamento serão solucionados pela comissão organizadora. 
6. O fato de participar deste concurso implica na aceitação de todos os itens deste regulamento.  
7. As decisões da comissão organizadora e as escolhas dos internautas e do júri técnico são inapeláveis.   
 
Comissão Organizadora: Heitor Cintra (SBE0473), Edson Campolina, Luiz Afonso V. Figueiredo (SBE 0161) 


