
I Concurso Fotográfico Ciclofemini 
Tema: Mulheres em Suas Bikes 

 
Regulamento: 

1. Disposições Gerais 

1.1 O I Concurso Ciclofemini de Fotografia, com o tema “Mulheres em suas Bikes, é aberto a 
fotógrafos amadores, com idade a partir de 18 anos. Esse concurso é promovido pela Escola 
de Bicicleta Ciclofemini em parceria com a Revista Bicicleta. Objetiva incentivar a prática 
fotográfica, descoberta de novos talentos, bem como ressaltar a importância da pratica do 

ciclismo pela mulher, seja para lazer, prática esportiva ou ciclismo urbano, além dos 
benefícios à saúde e a mente que o ciclismo proporciona. 

1.2 Poderão ser enviadas fotografias que registrem a mulher e seu relacionamento com a 
bicicleta retratando os diferentes usos e práticas, seja na individualidade ou coletivamente 
da atividade. 

1.3 A seleção das fotos levará em consideração critérios estéticos da imagem, a composição, 
enquadramento e principalmente a criatividade.  
 
1.4 Cada fotógrafo poderá participar com no máximo 02 fotografias. 
 
1.5 Cada participante só poderá ser premiado uma única vez. 

 
2. Das Inscrições 
 
2.1 As inscrições são feitas pelo formulário abaixo e as fotos deverão ser enviadas pelo e-
mail ciclofemini@ciclofemini.com.br 

2.2 Data de envio das fotos – até 22 de Dezembro de 2012. 

3. Do Material 
 
3.1 Poderão ser enviadas somente fotos digitais. 

3.2 Cada fotógrafo poderá participar com no máximo 02 fotografias. 
 
3.3 A foto deverá ter o tamanho de 700 x 500 pixels, tamanho máximo de 1MB, no formato 
JPEG. 

3.4 Não serão aceitas fotos que já tenham participado de qualquer outro concurso. 

3.4 As fotos deverão ser nomeadas com o nome do fotografo e nº do celular. Por exemplo: 
SebastiaoSalgado11999998888, tudo junto nome, sobrenome e celular com DDD. 

3.4 As fotos não poderão ser manipuladas digitalmente. 
 
3.5 O concurso abrange somente fotografias coloridas. 

3.6 Fotos de nus, ou com pornografias ou pejorativas serão automaticamente desclassificas. 

 
4. Da Participação 

4.1 O concurso contempla apenas a categoria: público geral, fotógrafos amadores residentes 
em qualquer parte do País, observando o tema proposto. 
 
4.2 Todo autor ao inscrever sua obra para participar deste concurso, assume, particular, 
pessoal e exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou criminal, relacionada 
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com pessoas, animais e/ou objetos retratados nessa obra, decorrentes da concepção, criação 
ou divulgação da imagem inscrita, excluindo de tais responsabilidades a Escola de Bicicleta 
Ciclofemini, seus diretores, seus patrocinadores, o júri e qualquer órgão de imprensa ou de 
divulgação vinculados à promoção da Escola de Bicicleta Ciclofemini. 

A autorização de uso da imagem da (s) pessoa (a) fotografada (a) deve (m) ser enviada (s) 
juntamente com a fotografia. As fotografias que não vierem com a referida autorização não 
participarão da seleção. Clique aqui e faça o download do termo. 
 
4.3 Não serão aceitas fotografias que apresentarem interferência eletrônica e/ou montagens, 

colagens, ou qualquer outra manipulação. Sendo constatado alguma dessas situações, a 
referida fotografia estará, automaticamente, desclassificada. 
 
 
5. Do Julgamento 
 
5.1 As fotografias serão avaliadas e selecionadas pelo júri nomeado pela Escola de Bicicleta 
Ciclofemini. O resultado decorrente da avaliação dos jurados será soberano e irrevogável. 

5.2 As três fotos escolhidas pelo júri, serão publicadas no site da Escola de Bicicleta 
Ciclofemini e no Facebook Ciclofemini.  

5.3 As três fotos serão classificadas em 1º, 2º e 3º lugar de acordo com quantidade de votos 
que receberem através da quantidade de pessoas que curtirem as mesmas. 

5.4 Cada fotógrafo poderá usar de seu networking pessoal, solicitando votos para as suas 
fotos.  

5.5 É imperativo que cada pessoa que curtir uma das fotos deva também curtir a página da 
Escola de Bicicleta Ciclofemini ou que já a tenha curtido. 

5.6 As fotos escolhidas serão publicas até o dia 10/01/2012 e serão colocadas para votação. 

5.7 O resultado do concurso será anunciado no dia 15/01/2013, na página da Escola de 
Bicicleta Ciclofemini (www.ciclofemini.br). Somente os vencedores e classificados para a 
exposição on line serão comunicados por telefone e/ou e-mail. 

 
6. Da Premiação 
 
6.1 Serão premiadas 03 fotos na categoria única público geral fotógrafo amador. 

Categoria Única: Público Geral Fotógrafo Amador 

1º lugar – 1 ano de assinatura da Revista Bicicleta e uma vaga em dos cursos da Escola de 
Bicicleta Ciclofemini, a escolher: Pedal Aprendiz, Pedal Urbano ou Mountain Biking Básico. 
Fotografia integrando a exposição on line. O ganhador poderá transferir a vaga do curso paa 
alguém de seu relacionamento. 
 
2º lugar – 1 camiseta e uma bermuda de ciclista da empresa ASW. 

Fotografia integrando a exposição on line 
 
3º lugar – 1 camiseta e uma bandana Ciclofemini 
Fotografia integrando a exposição on line 

 
As fotos classificadas da 4ª à 20ª receberão “Menção Honrosa” e farão parte da exposição on 
line. 

 
6.2 Os prêmios serão enviados pelo correio aos ganhadores. 
 
6.3 Todas as fotografias classificadas serão objeto de publicação na forma e datas 
convenientes ao organizador, passando as mesmas à propriedade da Escola de Bicicleta 
Ciclofemini. Além da publicação na exposição on line, as mesmas poderão ser publicadas na 

Revista Bicicleta.  
 



6.4 da Escola de Bicicleta Ciclofemini reserva para si, desde já, o direito incontestável de 
reproduzir as fotografias inscritas em seu material institucional pelo período de 5 (cinco) 
anos, preservando os créditos do fotógrafo. Nenhum valor será devido ao fotógrafo em razão 
da reprodução mencionada nesta cláusula, valendo a inscrição como autorização expressa 

dessas condições. 
 
7. Disposições Finais 

 
7.1 Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará todas as disposições deste regulamento. 
O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério de 
seus organizadores, a desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 
respectivo participante. 
 

7.2 Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 
comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil. 
 
7.4 Quaisquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser 
encaminhadas ao e-mail: ciclofemini@ciclofemini.com.br 
 
7.5 O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os itens 

deste regulamento.  
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