
EDITAL DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“CEL DO RIO”.

O CEL Intercultural School, instituição de ensino com quatro filiais
na cidade do Rio de Janeiro, torna pública a realização do Concurso
de Fotografia “CEL do Rio”, a realizar-se no mês de março de 2022,
em alusão ao aniversário da Cidade do Rio de Janeiro. O referido
concurso terá validade em todo o território municipal do Rio de
Janeiro.

1. Das disposições gerais

1.1 – O objeto deste edital é a realização do Concurso de Fotografia
“CEL do Rio”, que selecionará fotografias que exaltem as belezas
da cidade do Rio de Janeiro.

1.2 – Poderão se inscrever neste concurso pessoas físicas, de
qualquer idade, desde que comprovadamente moradoras do
Município do Rio de Janeiro, integrantes de qualquer categoria
profissional.

1.3 – Os registros fotográficos deverão ser feitos de qualquer
espaço público, seja ele de propriedade pública ou privada.

1.4 - Só serão válidas para o concurso imagens autorais.

1.5 – O concurso levará em conta imagens captadas por qualquer
equipamento de fotografia, seja celular ou máquina fotográfica.

1.6 – A foto deverá ser publicada em perfil público do Instagram,
utilizando a #celdorio e o perfil do Colégio CEL (@cel.rj) deverá ser
marcado na publicação.



1.7 – As fotografias poderão ser produzidas em cores ou em preto e
branco, sendo permitido o uso de ferramentas de edição.

1.8 – É ilimitado o número de fotografias que poderão ser enviadas
pelos participantes deste concurso.

1.9 - Ao participar desse Concurso, os autores concordam em ceder
o direito de uso de sua(s) fotografia(s) para que a instituição
organizadora do evento possa expor, publicar, reproduzir e
armazenar as imagens, com vistas à divulgação institucional.

2. Da avaliação das imagens e escolha da fotografia vencedora:

2.1– A banca examinadora do Concurso de Fotografia “CEL do Rio”
será integrada pelos fotojornalistas cariocas Luís Alvarenga e
Cléber Júnior e pelo fotógrafo e videomaker Gabriel Gameiro.

2.2 - Para a fase final, serão escolhidas pela comissão avaliadora
as três melhores fotografias, que ficarão expostas ao público para
votação nos stories do Instagram do CEL Intercultural School por 24
horas, do dia 28 até 29 de março.

2.3 - A fotografia mais votada pelo público será escolhida a
vencedora do concurso.

2.4- O resultado final do concurso será divulgado no instagram do
Colégio CEL (https://www.instagram.com/cel.rj/).

3. Dos prazos

3.1 – O concurso ocorrerá de 04 a 23 de março, e o vencedor será
conhecido no dia 30 de março de 2022.

https://www.instagram.com/cel.rj/


4. Da premiação

4.1 – O presente concurso premiará o vencedor e mais um
convidado com uma viagem panorâmica de helicóptero pela Zona
Oeste e Zona Sul do Rio de Janeiro, pelo período de 30 (trinta)
minutos, com ênfase na observação de pontos turísticos da cidade.

4.2- A data para o passeio deverá ser acordada entre o vencedor do
concurso e a instituição organizadora, lembrando que para o
passeio é necessário haver condições climáticas e meteorológicas
favoráveis, podendo a atividade ser remarcada em função do mau
tempo.

5. Disposições finais

5.1 - A participação implica a aceitação das condições
estabelecidas neste edital.

5.2 - A inobservância das normas estabelecidas por este edital,
constatada a qualquer tempo, implicará o indeferimento da
participação no concurso.

5.3 – O presente edital poderá ser consultado na página do CEL
Intercultural School na internet (www.cel.com.br).

http://www.cel.com.br

