
CONCURSO DE FOTOGRAFIA GEOLÓGICA 

REGULAMENTO 

 

 Apresentação 

A Upic em colaboração com a Comissão Organizadora da XIX Feira Internacional de 

Minerais, Gemas e Fósseis de Coimbra, promove um concurso de Fotografia de contexto 

Geológico. 

O Concurso tem início a 08 de Novembro de 2013 e termina a 30 de Novembro de 2013. 

O Concurso será constituído por duas fases: 

- Primeira Fase, exposição e votação na página online www.facebook.com/upicstock. 

Apuramento das 10 fotografias mais votadas entre as expostas; 

- Segunda Fase, apreciação e deliberação por parte do Júri de Concurso, das 3 melhores 

fotografias a concurso. 

As 10 fotografias mais votadas na Primeira Fase do Concurso serão expostas na Feira 

Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis de Coimbra, nos dias 29 e 30 de Novembro e 

01 de Dezembro. 

As 3 melhores fotografias, eleitas na Segunda Fase do Concurso, serão anunciadas e 

premiadas no dia 30 de Novembro de 2013. 

As decisões dos promotores, em todas as questões relativas ao concurso, serão 

irrecorríveis, soberanas e finais, não cabendo nenhum recurso ou apelação. 

 

 Destinatários  

 O concurso é aberto a todas a pessoas, exceto aos envolvidos na sua organização. 

 

 Características dos Trabalhos  

Os autores devem submeter os seus trabalhos sob a forma de fotografia isolada. Não serão 

aceites sequências de fotografias.  

As fotografias podem ser a preto e branco ou a cores.  

 Cada autor pode concorrer no máximo com 2 fotografias. 

 As fotografias devem ser entregues em formato digital jpeg, gravado na melhor qualidade 

possível. 



 As fotografias cujo formato difira do acima exposto não serão aceites a concurso. 

As fotografias em que se identifique manipulação/alteração de características 

(nomeadamente upsampling), serão excluídas do concurso. 

 

 Submissão de Trabalhos 

As fotografias deverão ser submetidas através do email info@upicstock.com até ao dia 08 

de Novembro de 2013. 

As fotografias só integrarão o concurso após o pagamento da taxa de inscrição (5 €), 

relativa ao autor. 

O pagamento poderá ser feito por: 

- Transferência Bancária, mediante pedido de NIB para transferência, através do email 

info@upicstock.com; 

- Paypal, tendo como referência o email info@upicstock.com. 

 

 Direitos de Autor 

Para integrar o concurso o participante declara que é o autor e detentor de todos os 

direitos legais das fotografias.  

Nem a Upic nem a Comissão Organizadora da XIX Feira Internacional de Minerais, Gemas e 

Fósseis de Coimbra, deterão quaisquer direitos sobre as imagens submetidas. 

Salvaguarda-se a disponibilidade dos autores participantes para a cedência dos direitos de 

utilização das imagens em futuras acções de divulgação/apresentação do evento, 

mediante pedido prévio, por escrito. 

  

 Datas do concurso  

  

 08 de Novembro de 2013: 

Os interessados em participar deverão enviar os seus trabalhos até ao dia 08 de 

Novembro de 2013, para info@upicstock.com. 

 

 10 de Novembro de 2013 a 24 de Novembro de 2013: 

Exposição e votação online na página www.facebook.com/upicstock. 



 

 24 de Novembro a 30 de Novembro: 

Avaliação, por parte do Júri, das 10 fotografias mais votadas em 

www.facebook.com/upicstock. 

 

 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2013: 

 

Exposição na XIX Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis de Coimbra das 

10 fotografias mais votadas em www.facebook.com/upicstock. 

 

 30 de Novembro de 2013: 

 

Entrega de prémios às 3 fotografias eleitas pelo Júri do Concurso. 

 

 

 Constituição do Painel de Júri: 

 

 Luís Pereira, representante da Upic: 

 Ricardo Cruz, representante da Comissão Organizadora da Feira dos Minerais; 

 Maria Helena Henriques, Professora Universitária e representante do 

Departamento de Ciências da Terra; 

 Helena Moura, representante do Núcleo de Geociências; 

 Manuel Pedro Antunes, fotógrafo profissional. 

 

 Prémios: 

 

 Primeiro Prémio: Workshop “Photoshop – nível básico – 10 horas”, leccionada nas 

instalações da Upic, em Coimbra, e publicação na página facebook da revista “O 

mundo da Fotografia Digital”; 

 Segundo Prémio: Gema de topázio azul; 

 Terceiro Prémio: Livro “Fotografia - Luz, Exposição, Composição, Equipamento”, do 

conceituado fotógrafo Joel Santos. 


