
  

 

 

O 1º Concurso Prêmio de Fotografia “Meu Olhar Cabanga” é uma realização da Comodoria 
do Cabanga Iate Clube de Pernambuco em parceria com a Federação Nacional dos Clubes 
(Fenaclubes). 

 
REGULAMENTO 
 

I- DO OBJETO 
 

� Divulgar a beleza, sofisticação, diversidade e integração do CabangaIate Clube de 
Pernambuco através do olhar das lentes dos sócios. 

 

II- DAS INSCRIÇÕES 

 

� O 1º Concurso de Fotografias do Cabanga Iate Clube de Pernambuco será realizado, no 
período de 23 de janeiro a 24 de março de 2017, conforme programação oficial, 
objetivando que a fotografia vencedora, possa concorrer ao Concurso Nacional de Fotografias 
da Fenaclubes,que será realizado neste 1º Semestre durante o Congresso Brasileiro de 
Clubes representando o Cabanga Iate Clube de Pernambuco; 

 

� As inscrições deverão ser feitas através do e-mail comunicação@cabanga.com.br, no 
período de 23 de janeiro até 24 de março; 

 

� Junto com a foto deverão ser informados os seguintes dados nome completo do autor da 
fotografia, telefone de contato, e-mail, local da foto. 

 

III- DOS PARTICIPANTES 

 
� Somente poderão participar do Concurso os sócios do Cabanga Iate Clube de Pernambuco. 

 

IV- DOS TRABALHOS 
 

� Cada Sócio poderá inscrever apenas uma única foto; 
 

� A foto deverá ser feita em imagem no Clube e atender aos seguintes requisitos: 
 

FORMATO JPEG, OBSERVADA A RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI E 
FORMATO MÍNIMO DE 2.464 X 1.632PIXELS; 

 
� O encaminhamento do trabalho implica na autorização para sua eventual publicação e/ou 

divulgação por parte do Cabanga e Fenaclubes, o que inclui a veiculação em seus veículos 
de comunicação. 

 
Evento: 1º Concurso de Fotografias do Cabanga Iate Clube de Pernambuco. 

 
Tema: “Meu Olhar Cabanga” 
 
Categorias: Infanto-Juvenil (8 a 15 anos) e Geral (a partir dos 16 anos) 

 
Prazo de inscrição: de 23 de Janeiro a 24 de Março de 2017. 



  

 

V- DA COMISSÃO JULGADORA 
 

� A foto será escolhida por intermédio de uma Comissão julgadora composta por cinco 
fotógrafos profissionais convidados pela Comodoria do Cabanga; 

 
 

� O julgador não terá conhecimento da autoria da foto. 
 

VI- DA PREMIAÇÃO 

 

� As fotos serão premiadas conforme quadro abaixo: 

 

Melhor Foto – Inscrição Prêmio Fenaclubes 

Melhor Foto Categoria Geral 

Melhor Foto Categoria Infanto-Juvenil 

 
� Todos os trabalhos inscritos receberão diplomas de Menção Honrosa; 

 
� O autor da foto vencedora concorrerá ao prêmio do Fenaclubes representando o Cabanga 

Iate Clube de Pernambuco; 

 
� Todas as fotos inscritas serão publicadas nos meios de comunicação do Cabanga Iate 

Clube de Pernambuco. 

 

VII- DOS RESULTADOS 

 
� O resultado final deste concurso será divulgado, via meios de comunicação do Cabanga 

Iate Clube de Pernambuco, no dia 21 de fevereiro de 2017, às 17h; 
 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

� A coordenação do Concurso da Fotografia do Iate Clube de Pernambuco 2017 poderá 
tomar decisões “ad referendum” deste regulamento; 

 

� A premiação atribuída aos trabalhos não será suscetível de recursos ou impugnações; 
 

� A participação no concurso implica no conhecimento e na aceitação, pelo candidato, de 
todas as disposições deste regulamento; 

 

� Serão desclassificados os trabalhos que não atenderem as regras deste Regulamento. 
 

Recife, 23 de janeiro de 2017 

 
Assessoria de Comunicação do Cabanga  

comunicação@cabanga.com.br 


