REGRAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“Património das Comunidades Piscatórias”
O concurso de fotografia irá decorrer nos países parceiros do projeto. As fotografias tiradas no
âmbito do concurso devem dar uma impressão de riqueza, mostrar a diversidade e a
importância do património cultural nas comunidades piscatórias, nas regiões parceiras. A
competição de fotografia realizar-se-á nos Países Parceiros. O concurso de fotografia é
organizado por EUCC-Alemanha e irá começar a dia 15 de Maio de 2019.
Ao participar neste concurso, declara aceitar os requisitos de elegibilidade, declara deter todos
os direitos autoriais das fotografias submetidas, e declara que caso apareçam indivíduos,
nenhum direito individual tenha sido violado. Além disso, aceita a forma como as contribuições
serão utilizadas.

Área geográfica abrangida
No caso de Portugal, as fotografias devem abranger as freguesias costeiras e estuarinas dos
concelhos de Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção e
Melgaço.

Quem pode participar?

Adultos (acima dos 18 anos de idade), fotógrafos amadores ou profissionais podem competir da
mesma forma. Membros do júri e membros e funcionários do CHERISH ou EUCC-Germany, ou
qualquer parente, são excluídos da competição. Para serem consideradas, requer-se que as
fotografias sejam carregadas em formato digital na plataforma da competição. Para carregar as
fotografias é necessário efetuar Log-In. Se já tiver participado numa competição EUCC-Germany,
poderá efetuar Log-In com o seu endereço de email e palavra passe. De outro modo terá que se
registar na plataforma.

Como posso participar?
Cada participante pode submeter até 3 fotografias. As fotografias devem ser carregadas em
formato .jpg no website da competição, e devem ter um tamanho mínimo de 1 Mb. Cada
fotografia submetida deverá constar a informação requerida (i.e. local fotografado, descrição da
fotografia, especificações relativas aos direitos autorais, etc.) e os dados de contacto necessários
(nome, apelido, endereço de email) quando for carregada no banco de dados.
Os participantes aceitam que os seus dados sejam utilizados e armazenados de forma a
participar na competição e que os seus dados sejam posteriormente armazenados num banco de
fotografias. Três meses a seguir ao encerramento do banco de fotografia, os dados serão
apagados. A permissão de armazenagem dos dados recolhidos por EUCC-Germany pode ser
revogada a qualquer momento. As fotografias enviadas por correio postal ou por e-mail não
poderão participar na competição. As fotografias enviadas por correio postal serão devolvidas.
EUCC-Germany reserva-se o direito de remover fotografias inapropriadas ou infratoras, assim
como de as excluir da competição.

Prazos

As fotografias podem ser submetidas para a competição até 30 de Agosto de 2019.

Termos de Utilização
Ao entrar nesta competição, aceita que as imagens submetidas sejam publicadas e utilizadas sem
restrições de tempo, local e conteúdo, por EUCC-Germany, os seus parceiros e todos os
patrocinadores desta competição, o projeto CHERISH e no âmbito de futuras relações públicas.
Todas as fotografias submetidas podem ser utilizadas para a competição e as suas avaliações
publicadas com a menção do nome do respetivo autor da fotografia pelo organizador da
competição. O organizador tem, nomeadamente, o direito de divulgar a cópia, nos media e outras
publicações e de a apresentar na Internet com o propósito de publicar a avaliação das
competições. Relativamente à utilização da fotografia no âmbito da competição e demais
publicações pelos parceiros do CHERISH, os participantes não podem exigir qualquer encargo
para a sua utilização. Outros direitos podem ser determinados no momento do carregamento da
fotografia.

Direitos autorais

O fotógrafo deve ser o único autor e proprietário dos direitos autorais das fotografias que
participam na competição. Ao carregar a sua fotografia, declara ser integralmente proprietário
dos direitos desta fotografia, e caso pessoas, instituições, instalações ou organizações sejam
mostradas, declara não prejudicar qualquer direito pessoal ou segredo comercial pela
publicação da fotografia. Caso haja pessoas claramente identificáveis nas fotografias, irá
necessitar sua autorização de publicação. Se terceiras partes formulam reclamações por violação
dos seus direitos, o participante dispensa EUCC-Germany de toda e qualquer responsabilidade.

Responsabilidades legais

EUCC-Germany não assume qualquer responsabilidade relativamente a perdas ou danos
causados às obras submetidas. Fotografias inapropriadas ou infratoras serão removidas.
Nota: As decisões do organizador são definitivas e vinculativas: não são passíveis de recurso. O
organizador se reserva o direito a cancelar ou alterar a competição de fotografias.

Património das Comunidades PISCATÓRIAS
Faça favor efetuar primeiro o registro abaixo da menção “Registration”. Ao participar, consente
com os requisitos de elegibilidade. Pode carregar até 3 fotografias no banco de fotografias da
competição e fornecer todos os pormenores mencionados nos requisitos de elegibilidade
(instruções / utilização do banco de fotografias). As fotografias de natureza inapropriada ou
infratoras de algum direito serão removidas.
Procure no seu disco rígido local as fotografias desejadas. Carrega em “Upload” para transferir as
fotografias no servidor. Por favor seja paciente, o browser só irá responder quando a fotografia
for completamente carregada. A duração do carregamento irá depender do tamanho do ficheiro
depois de alguns minutos, e da velocidade da sua conexão à Internet.
Ao submeter uma fotografia, o participante atesta ser detentor de todos os direitos da fotografia
submetida, ter direitos ilimitados de utilização de todas as partes da fotografia e nenhum direito
ser detido por terceiras partes. Atesta também que, caso apareçam indivíduos, não haja
nenhuma violação dos seus direitos. O participante terá que prestar contas relativamente a
qualquer encargo devido a uma publicação não autorizada. Poderá especificar os termos de
utilização da sua própria fotografia com restrições de direitos autorais. A sua submissão do
website deverá ser feita em língua Inglesa. Faça favor utilizar a Tab “Translate” para adicionar
informação noutras línguas.
Termos de utilização – Opções:

A fotografia é sujeita a direitos autorais irrestritos. No seguimento das “Orientações dos Creative
Commons” (Atribuição – não utilização comercial – partilha com condições idênticas), pode ser
utilizada livremente e sem restrições para propósitos caritativos, publicações em artigos
científicos assim como para a investigação e o ensino a nível internacional. A utilização para
propósitos comerciais e publicitários é permitida somente com a autorização do autor.
A imagem foi aprovada para utilização irrestrita (domínio público). Pode ser (sem atribuição)
arbitrariamente divulgada, utilizada num âmbito comercial e ser alterada, de acordo com a lei
nacional.
A fotografia é publicada para uso perpetuo irrestrito por qualquer pessoa a nível internacional
com a condição de mencionar devidamente a autoria (i.e. na rubrica).
A imagem pode não ser utilizável sem autorização previa por escrito do detentor dos direitos
autorais. De acordo com a utilização da licença prevista, um encargo opcional pode ser cobrado.
Os termos de utilização resultam integralmente do texto abaixo.

Elementos de texto adicionais
Pesquisa
Editar fotografias
Login/Registro
Bem-vindo na competição de fotografia "Património das Comunidades Piscatórias "!
Por favor faça primeiro registro abaixo de “Registration”. Pela sua participação, consente com os
requisitos de elegibilidade. Carregue até 3 fotografias no banco de dados das competições,
dando todos os detalhes mencionados nos requisitos de elegibilidade (instruções / utilização do
banco de dados). Fotografias de natureza inapropriada ou infratoras de um direito serão
removidas.
Pesquisa
Pesquisa por termo:
Palavra chave:
Selecione uma palavra, à qual a fotografia deverá corresponder.
 Património Cultural
• Peixe (dentro e fora da água)
• Património gastronómico, Artesanato, produtos locais
• Tradições piscatórias
• Pescadores
• Comunidades Piscatórias
• Barco de pesca
• Equipamento de pesca
• Eventos tradicionais
• Festivais Culturais
Resolução
Pesquisar fotografias na área de navegação

