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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
EDITAL N° 013/2021

REGULAMENTAÇÃO DO 1° CONCURSO FOTOGRÁFICO AMADOR FOTOCLICK 
CLEVELÂNDIA
1º FOTOCLICK CLEVELÂNDIA–CONCURSO AMADOR DE FOTOGRAFIAS
REGULAMENTO:
A Prefeitura de Clevelândia, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte, em parceria com a página Clevelândia em Imagens, Portal Meiga Terra, 
Associação Comercial Empresarial de Clevelândia – ACEC e a Escola de Inglês Achieve 
Languages promovem o 1º FOTOCLICK CLEVELÂNDIA–CONCURSO AMADOR DE 
FOTOGRAFIAS.
Clevelândia sob um novo foco, com o objetivo de registrar através da fotografia toda a 
beleza e encanto dos diversos pontos do Município.
1. Disposições Gerais
Essa é uma oportunidade para todos os Clevelandenses que queiram participar do 1º 
FOTOCLICK CLEVELÂNDIA, Primeiro Concurso Fotográfico, através de uma fotografia 
da cidade, onde os participantes expressam seu orgulho e carinho pelo município, e na 
qual as três fotos mais curtidas receberão prêmios.
Cada participante poderá concorrer somente com uma fotografia.
As inscrições para os interessados em participar do concurso, já estão abertas e se 
estendem até o dia 25 de junho.
1.1 Tema–Tema livre com imagens obrigatoriamente captadas na cidade de Clevelândia, 
sem a presença de rosto de pessoas na forma que possam ser identificáveis.
1.2 Objetivos-Estimular reflexão e a criatividade dos cidadãos Clevelandenses sobre sua 
cidade, durante a comemoração do aniversário de 129 anos.
1.3 Período de Inscrições: 16/06/2021 até 25/06/2021 pelo link: https://wa.me/message/
HKH7EW3K35ZJC1
1.4 Etapa de Julgamento–Melhor Foto da Escolha Popular, através de curtidas na fanpage 
no Facebook da Prefeitura de Clevelândia.
1.5 As fotos serão divulgadas e postadas, no dia 26 de junho de 2021, no Facebook da 
Prefeitura Municipal de Clevelândia e o encerramento do Concurso dar-se-á no dia 02 de 
julho, às 23h59.
2. Condições gerais e requisitos técnicos
2.1 Poderá participar da ação cultural, pessoas residentes em Clevelândia, ou que tiveram 
algum vínculo com este município, sendo que, a idade para participar do Concurso, 
deverá ser a partir de 16 (dezesseis) anos.
2.2 Cada participante poderá concorrer apenas com uma 01 (uma) fotografia em formato 
digital em cores ou em preto/branco.
2.3 As inscrições estão abertas a partir do dia 16/06/2021 e se encerram, impreterivelmente, 
às 17h, do dia 25/06/2021, e deverão ser realizadas pelo Whatsapp da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esporte, através do link: https://wa.me/message/
HKH7EW3K35ZJC1
2.4 A fotografia que participará do concurso deverá ser enviada no momento do 
preenchimento da inscrição no Whatsapp, através do recurso para anexar arquivos. O 
formato do arquivo deverá ser em JPEG, com resolução mínima de 5MP (megapixels) não 
ultrapassando o tamanho máximo do arquivo de 10MB (megabytes) e a fotografia deverá 
ser horizontal (formato paisagem).
2.5 Serão aceitas fotos que tenham sido obtidas a partir de qualquer dispositivo de captura 
de fotos em formato digital, tais como: smartphones, máquinas fotográficas digitais ou 
câmeras de ação que tenham este recurso e que atendam as exigências de formato e 
tamanho da imagem descritas no item relacionado.
2.6 Não serão admitidas fotografias fora do período de inscrições indicados neste 
regulamento e não serão aceitas fotografias resultantes de montagem, colagem ou 
manipulação digital, nem a inclusão de efeitos, molduras, assinaturas, datas ou outros 
dados. É permitido apenas ajustes no brilho, saturação, contrastes, nitidez, ou ainda 
remoção de pequenos spots ou reenquadramento.
3. Premiação
3.1 As três fotografias que receberem “mais curtidas” na fanpage Facebook da Prefeitura 
Municipal de Clevelândia, serão publicadas com destaque no topo das páginas das redes 
sociais da Prefeitura Municipal e do Portal Meiga Terra. Terão como premiação:
1º lugar–01 (UM) TELEVISOR PHILCO 32’
2º lugar–um Celular
3º lugar–Uma bolsa de estudos na Achieve Languages Clevelândia, com a duração de 6 
(seis) meses de Curso.
3.2 A divulgação das três fotos vencedoras, será dia 03 de julho/2021, às 16h, em todas 
as redes sociais e outros canais de comunicação da Prefeitura e do Portal Meiga Terra, 
incluindo-se o devido crédito do autor.
4. Responsabilidade dos participantes
4.1 O participante do concurso responsabiliza-se, perante o Município, pela garantia do 
cumprimento das disposições legais em matéria de propriedade intelectual e de direitos 
de imagem sobre a fotografia apresentada, declarando que a sua difusão e/ou a sua 
reprodução não lesam, nem prejudicam quaisquer direitos de terceiros.
4.2 A fotografia deverá ser original e não poderá ter sido utilizada em outros concursos 
ou fins.
4.3 Também não poderá, em qualquer caso, ser de carácter obsceno, vulgar, sexual, 
violento, perigoso, racista, xenófobo, contrário à ordem pública, ou que possa prejudicar 
o desenvolvimento de menores de idade, a dignidade das pessoas, estar defendendo 
qualquer tipo de crime ou, ainda, que tenha caráter político-social. Os participantes 
assumem total responsabilidade pelo conteúdo da foto que inscreverem na inscrição.
4.4 As fotografias inscritas passarão a integrar o banco de imagens da Prefeitura de 
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Clevelândia e do Portal Meiga Terra, sem caráter de exclusividade, podendo o participante 
utilizá-las como bem lhe convier para outras finalidades.
4.5 Ao enviar a fotografia, atentar para os itens que deverão constar: tema, título ou nome 
da fotografia; data e hora da fotografia; breve descrição sobre o local fotografado (máximo 
3 linhas); nome completo do autor; telefone para contato.
4.6 Ao realizar a inscrição, os participantes automaticamente autorizam a Prefeitura de 
Clevelândia e o Portal Meiga Terra, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado, a expor 
os seus trabalhos em qualquer meio de comunicação e redes sociais, bem como a sua 
eventual difusão e reprodução em edições, publicações, catálogos, exposições, cartazes, 
meios gráficos promocionais e outros, renunciando a receber qualquer contrapartida 
financeira ou de outra natureza, sendo vedada qualquer utilização das fotos com finalidade 
lucrativa. A Prefeitura de Clevelândia compromete-se a mencionar sempre o nome do(a) 
autor(a) das fotografias, nas utilizações que delas venha a fazer.
4.7 Os participantes, ao se inscreverem, aceitam automaticamente, todas as condições 
previstas neste Regulamento da Ação Cultural de Fotografia Amadora, comemorativa aos 
129 anos da cidade de Clevelândia.
4.8 Todas as fotografias participantes do Concurso, bem como as vencedoras, serão 
divulgadas posteriormente em outdoor e nos pontos de ônibus da cidade.
4.9 Em caso de empate nas curtidas, vencerá o participante que tiver maior idade. (Com 
comprovação de documento)
5. Das Disposições Finais
5.1Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste 
regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará 
desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo participante.
5.2 Fica estabelecido que não será permitido trapaça de curtidas, perfis fakes e outros...
5.3 Os casos não previstos por este regulamento serão discutidos e acordados pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
5.4 A participação neste concurso implica na aceitação integral e incondicional das regras 
presentes neste regulamento.
Clevelândia, 16 de junho de 2021.Rafaela Martins Losi Prefeita Municipal
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