
 

 

 

Concurso Fotográfico GOLFEJARDIM/ APG- CLUB CAR 
 

 
A Golfejardim, com sede na Estrada da Fonte Santa, 8135-016 Almancil, com NIF. 501374302 em parceria com a Associação 
Portuguesa de Greenkeepers, com sede na Rua Frederico George, nº39, 1ºD, 1600-468 Lisboa ,NIF. 505479583, promove um 

concurso nacional de fotografia com o tema: Os veículos de golfe, transporte e utilitários Club Car em contexto de trabalho ou 

lazer, com objetivo da realização de calendário onde ilustre as infraestruturas Portuguesas de apoio ao turismo, campos de golfe, 
hotéis, resorts e outros locais onde os veículos são utilizados, subordinado ao seguinte Regulamento: 

 

1ª 

Quem pode concorrer 
1. Podem participar no concurso os cidadãos portugueses e estrangeiros residentes em Portugal, maiores de 18 anos na data da sua 

apresentação ao concurso. 
2. A participação no concurso é gratuita e implica a aceitação integral do presente regulamento. 

2ª 

Tema e Categorias das imagens 
1. Só são aceites ao concurso fotografias em formato digital JPEG, PNG ou TIFF, inéditas e de paisagens naturais colhidas em 

Portugal; 

2. São admitidas fotografias somente a cores; 

3. Cada concorrente pode apresentar, a concurso, o máximo de 13 imagens, mas só uma destas poderá ser considerada vencedora; 
4. Ao mesmo concorrente só pode ser atribuída uma distinção (prémio ou menção honrosa) 

5. Os concorrentes garantem à entidade promotora que são os criadores das fotografias apresentadas a concurso e que elas não violam 

qualquer direito de autor de terceiros. Caso não cumpram esta regra, serão desclassificados e o seu trabalho não será considerado. 
3ª 

Condições e limites 
1. As imagens devem ter as dimensões mínimas de 3000 pixels, do lado maior da imagem, com qualidade de impressão 25cmx15cm. 
2. O ficheiro digital de cada foto deve incluir os seguintes itens: nome da fotografia, se o tiver, identificação da paisagem 

fotografada, ano de produção do trabalho e nome do autor; 

3. Todas as imagens submetidas poderão ser expostas ao público, nos canais de comunicação da Golfejardim e APG. 
4. As imagens consideradas pelo júri terão de ser enviadas em formato digital, independentemente do suporte em que tenham sido 

captadas; 

5. O prazo de entrega dos trabalhos para o concurso termina às 24h00 do dia 31 do mês de Outubro de 2018. 
4ª 

Envios para o concurso 
As fotografias devem ser enviadas a concurso através do endereço:  clubcar@golfejardim.pt 

5ª 

Júri 

1. A Golfejardim será o júri do concurso. 
2. O júri deve selecionar de entre as imagens recebidas, um máximo de 13 imagens que considerar melhores e aquelas a que atribuirá 

menções honrosas; 

3. A decisão do júri é final e é irrevogável, dela não cabendo recurso. 
4. O júri reúne no dia 02 do mês de Novembro para apreciação e premiação dos trabalhos apresentados e lavrará ata da sua reunião. 

 

6ª 
Prémio e Menções Honrosas 

1. Constitui o 1º prémio, foto de capa do calendário, uma estadia de duas noites em quarto duplo num Hotel de 5 estrelas, em altura a 

combinar consoante disponibilidade, no valor de aproximadamente 300€. 
2. Serão atribuídos mais 12 prémios, um por cada foto a colocar no respectivo mês do calendário, constituído por um Jantar fine 

dinning para 2 pessoas, no valor de aproximadamente 100€. 

3. O júri pode atribuir até três Menções Honrosas; 
  

4. O júri tem o direito de não atribuir os prémios acima referidos, caso considere que não há trabalhos com a qualidade necessária 

para a sua atribuição; 
5. Os concorrentes detentores das fotografias selecionadas pelo Júri (fotografia da capa e fotografias respetivas de cada mês do 

calendário, bem como as menções honrosas) serão imediatamente comunicados por e-mail e tornados públicos no Congresso da 

APG 2018; 

7ª 

Direitos 

1. Os participantes cedem o direito de imagem das fotografias à Golfejardim/ APG para reprodução a título não oneroso, quer para 
promoção do concurso, no uso do Calendário quer para fins próprios. 

 

8ª 
Disposições finais 

As questões omissas serão resolvidas pelo júri e da sua discussão não há recurso. 

 


