
Maratona Digital Fotográfica FNAC – São João de Braga 2019 

 

Regulamento 

 

1º Organização 

O evento é organizado em parceria pela Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de 

Livros, Discos, Multimédia e Produtos Técnicos, Lda. com sede no Edifício Amoreiras Plaza, Rua 

Professor Carlos Alberto da Mota Pinto, n.º 9 – 6.º B, em Lisboa, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 503952230, com o capital social de 250.000,00 €, NIPC 

503952230, e pela Associação de Festas de São João de Braga, com sede na Avenida da 

Liberdade, n.º 1, 4710-305, na cidade de Braga, titular do NIPC 505 251 809, adiante 

designadas genéricamente como Organização ou Entidades Promotoras. 

 

 

2º Objectivo 

A Maratona Fotográfica Fnac objecto do presente Regulamento (também designada por 

“Maratona”) tem por principal objectivo sensibilizar todos os entusiastas da fotografia para a 

iconografia visual das festas do São João de Braga, estimular e difundir a criatividade na arte 

da fotografia, bem como promover um convívio entre entusiastas da fotografia. 

 

3ª Participantes 

Poderão participar na Maratona todos os interessados pessoas singulares com idade superior a 

18 anos, com excepção dos funcionários das Entidades Promotoras, empresas e instituições 

associadas ao evento e seus familiares. A participação será feita de forma individual.  

Os dados pessoais dos participantes são confidenciais e não serão usados para qualquer outro 

fim que não este evento e respectiva divulgação do mesmo ou eventos de carácter similar. A 

participação na Maratona implica a aceitação sem reservas do presente Regulamento. 

A violação de qualquer disposição do Regulamento implicará a exclusão imediata do 

participante. 

Não haverá qualquer distinção entre fotógrafos “amadores” e fotógrafos “profissionais”. 

 

 

4ª Data do evento 

A Maratona Fotográfica realizar-se-á entre 14 e 24 de Junho de 2019. As imagens terão de ser 

captadas apenas e só dos eventos escolhidos pela organização. 

 



 

5º Material a utilizar pelos participantes 

Serão aceites a concurso apenas as imagens que cumpram os seguintes pressupostos: 

       -     As fotografias devem ter sempre 4# (hastags) a acompanhar as mesmas. São eles : 

#SaoJoaoDeBraga #FNAC #(nome do evento fotografado) 

       -     As fotografias devem ser partilhadas no Instagram, devendo ser públicas. 

       -     Apenas e só iremos avaliar as fotos dos eventos a seguir mencionados : "Encontro de 

Gigantones e Cabeçudos" "Cortejo Etnográfico" "Concerto Toy"  "Concerto Agir" "Concerto 

Daniel Cristo" "Concerto Anselmo Ralph" "Cortejo Histórico" "Todos ao Bombo" "Abertura das 

Festas" "Cortejo das Rusgas""Noitada" "Cortejo Sanjoanino" "Aclamação das Flores" e 

"Espectáculo pirotécnico" 

       -     As fotografias deverão ser produzidas na área do Município de Braga, e no contexto 

das Festas do São João de Braga. 

       -     As fotografias que não forem carregadas imediatamente no término do(s) 

eventos(s)escolhidos pelos concoreentes não serão consideradas a concurso. 

       -     As fotografias apresentadas a concurso devem ser inéditas, isto é, nunca terem sido 

publicadas ou previamente inscritas em qualquer 

             concurso, e feita durante o período de duração da Maratona Fotográfica. 

       -     Os participantes garantem que as fotografias submetidas a concurso são da sua 

autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que 

             a respectiva publicação e exposição não infringe quaisquer direitos de autor, direitos 

conexos ou direitos de propriedade industrial de   terceiros. 

       -     Ao entrar no concurso, cada participante concorda com as regras estabelecidas, assim 

como assume que está em conformidade com as  exigências da Organização e que todas as 

informações fornecidas são verdadeiras. 

       -     As fotografias farão parte de uma base de dados propriedade das Entidades 

Promotoras 

             e a que só estas têm acesso, e não serão devolvidos. 

 

 

6º Prémio: 

. Esta maratona diginal tem apenas um prémio: EAN 889842193084 - MS SURFACE PRO 

I5/4/128 no valor de699.98€ 

 

 

7º Júri 



As imagens apresentadas a concurso por cada um dos participantes serão avaliadas por um júri 

composto por três elementos, pessoas 

singulares escolhidas pela Organização, que irá classificar as fotografias seguindo os seguintes 

parâmetros: 

       -     Qualidade técnica, 

       -     Criatividade, 

       -     Consistência do conjunto, 

As imagens realizadas em estúdio e/ou nas quais seja manifesta manipulação e/ou produção 

serão excluídas da avaliação pelo júri. 

 

8º Divulgação do Vencedor 

 O nome dos vencedor da Maratona será divulgado no dia 10 de Julho de 2019, no Fórum da 

FNAC Braga. O evento contará com a presença de representantes das Entidades Promotoras, e 

de vários meios de comunicação social convidados para o efeito. O prémio será entregue ao 

vencedor nesta data. 

 

 

9º Decisão do júri 

A decisão do Júri não está sujeita a recurso em caso algum, sendo que o mesmo reserva-se o 

direito de não atribuir qualquer prémio no caso de os trabalhos apresentados não serem 

merecedores de distinção. 

 

10º Utilização das fotografias e direitos de autor 

Os participantes garantem que as fotografias submetidas a concurso são da sua autoria, 

responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que a respetiva publicação e exposição não infringe 

quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou direitos de propriedade industrial de terceiros. 

Todos os participantes responsabilizam-se perante a Organização pelos encargos, 

indemnizações, coimas, multas ou quaisquer outros prejuízos 

que a qualquer das Entidades Promotoras tenham que suportar na sequência da violação de 

direitos de terceiros e que esteja relacionada com 

o(s) trabalho(s) a concurso. 

Com a apresentação a concurso, os participantes autorizarão tácitamente ambas as Entidades 

Promotoras, à sua divulgação e reprodução, em edições, publicações, catálogos, exposições, 

cartazes, meios gráficos promocionais e outras iniciativas, 

nomeadamente através da internet, por si promovidas ou dadas a promover, desde que 

devidamente identificado o autor (salvo se este indicar por 



escrito não querer ser identificado), renunciando este a receber qualquer contrapartida 

financeira ou de outra índole, considerando ambas as partes 

que o objectivo dessas publicações, edições e outras seja de exclusivo interesse cultural, 

promocional e social. 

Qualquer outra utilização das imagens, será objeto de acordo entre o autor das mesmas e a 

Entidade Promotora. 

Serão sempre preservados os direitos do autor sobre a sua obra, nos termos do Código do 

Direito de Autor e Direitos Conexos. 

Ao entrar no concurso, cada participante concorda com as regras estabelecidas, assim como 

assume que está em conformidade com as exigências 

da Organização e que todas as informações fornecidas são verdadeiras. 

 

 

11º Responsabilidade da Organização 

Em caso de força maior ou em circunstâncias excecionais, a Organização do evento reserva-se 

o direito de: 

     -    Substituir o prémio anunciado por outro de igual valor monetário. 

     -    Alterar os eventos escolhidos, modificar os termos e condições do presente 

Regulamento ou anular a Maratona. 

     

     

 

 

As entidades organizadoras, 

 

Fnac Portugal 

Associação de festas do São João de Braga 


