
REGULAMENTO CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“FOTOGRAFE O RECREIO DA JUVENTUDE” 

CONCURSO 

O concurso fotográfico “FOTOGRAFE O RECREIO DA JUVENTUDE”, doravante denominado

simplesmente “Concurso”, tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, de acordo com o

disposto no artigo 3º, inciso II da Lei 5.768/71 e no art. 30 do Decreto 70.951/72, de 09 de agos-

to de 1972. 

PARTICIPANTES 

Podem participar deste concurso pessoas de ambos os sexos, associados do Recreio da Juven-

tude. Excluem-se deste concurso, funcionários e terceirizados do ORGANIZADOR. As participa-

ções de pessoas impedidas de participar deste concurso, quando identificadas, serão invalida-

das e desclassificadas imediatamente. 

COMO PARTICIPAR 

1. O participante deverá enviar sua foto do concurso para: eventos@recreiodajuventude.com.br

identificando com o nome e telefone; 

2. A foto deverá retratar práticas esportivas podendo ser de atletas bem como de sócios do clu-

be, dentro e fora das dependências, a foto deve seguir as indicações abaixo: 

Formato JPEG, observada a resolução mínima de 300 DPI e formato mínimo de 2.100 x 1.500

pixels. 

3. Cada participante poderá enviar até duas fotos, 

4. As fotos serão divulgadas na página do Facebook do

Recreio da Juventude 

5. As fotos enviadas passarão por prévia análise para evitar

envio de fotos com conteúdos impróprios; 

6. O não cumprimento de qualquer uma das etapas

obrigatórias desclassificará o participante automaticamente, 

ou uso indevido de métodos para burlar as métricas do 

concurso.

ESCOLHA 

1. Fará parte da comissão de avaliação os integrantes

da Diretoria Executiva do Recreio da Juventude. 



2. A decisão da Comissão de Avaliação será soberana, não cabendo recurso sobre o resultado:

INÍCIO DO CONCURSO 

- O concurso terá início no dia 20 de fevereiro de 2019.

TÉRMINO DO CONCURSO 

- O concurso se encerra no dia 12 de abril de 2019.

RESULTADO DO CONCURSO 

- O resultado será divulgado nos perfis das redes sociais (Facebook e Instagram) e no site do

Recreio da Juventude no dia 14 de abril de 2019.

PREMIAÇÃO 

- A foto do associado que for escolhida em 1º lugar irá representar o Recreio da Juventude no

Concurso Nacional de Fotografia de Clubes, promovido pela Federação Nacional de Clubes do

Brasil. 

- As 10 melhores fotos participarão de uma exposição no espaço cultural do Recreio da Juventu-

de.

DIREITO DE USO DE IMAGEM 

- O Participante tem ciência de que a presente autorização é concedida em caráter não oneroso,

gratuitamente, não sendo devida pelos promotores qualquer remuneração pelas imagens, no-

mes, sons, vozes e obras fornecidos, a título de direitos autorais, de direitos conexos, de direito

de imagem, ou qualquer outro título. 

- Ao enviar sua foto para o e-mail do concurso, o participante

 automaticamente estará concordando com o regulamento 

definido pelo Recreio da Juventude. 


