
I Concurso e Exposição de Fotografia 2022 

Retratando Renascença 

A Divisão de Cultura do Município de Renascença – PR, com o objetivo de 

incentivar a arte da fotografia lança o I Concurso e Exposição de Fotografia 2022: 

Retratando Renascença. 

Finalidade:  

 1°: Incentivar pessoas de todas as idades que gostam de fotografar a participar 

do festival, com o objetivo de que estes demostrem, pela imagem, a sua visão da cidade 

e do município; 

 2°: Formar um acervo fotográfico da cidade e interior do município, com as 

fotos usadas no I Concurso e Exposição de Fotografia 2022: Retratando Renascença; 

TEMA: Retratando Renascença – PR: Paisagens Naturais, Meio Urbano e Rural. 

Categorias: 

 Os interessados em participar do I Concurso e Exposição de Fotografia 2022: 

Retratando Renascença, necessitam residir no município de Renascença – PR, e poderão 

optar pela sua participação entre uma das duas categorias abaixo: 

 1° Paisagens Naturais; 

 2°  Meios Urbanos; 

3°Meios Rurais; 

 O participante deverá escolher uma categoria para à participação. Cada categoria 

receberá uma premiação individual, desta maneira haverá um 1° Lugar, um 2° Lugar e 

um 3° Lugar para cada uma das modalidades, totalizando três colocados por categoria.  

Inscrições: 

 As inscrições para o I Concurso e Exposição de Fotografia 2022: Retratando 

Renascença, serão realizadas de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022. 

 É vedada a participação dos membros da comissão julgadora, organizadora e de 

funcionários da Divisão de Cultura do Município de Renascença.  



 Menores de 18 anos deverão encaminhar juntamente com o trabalho, ficha de 

inscrição e autorização com assinatura do responsável. (Retirar a ficha de inscrição na 

Divisão de Cultura). 

 Em relação aos aspectos legais que envolvam a imagem de pessoas e 

propriedades de terceiros, são de inteira responsabilidade dos participantes.  

 A inscrição no concurso implica na aceitação total por parte dos interessados das 

disposições contidas no presente. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos 

pela Comissão Organizadora.  

 Todos os trabalhos passarão a pertencer a Divisão Municipal de Cultura do 

Município de Renascença reservado a está os direitos autorais, bem como os direitos de 

impressão, reprodução, publicação e uso, sem que fique obrigada a conceder a que título 

for qualquer compensação, obrigando-se sempre a fazer referência ao seu autor.  

 O I Concurso e Exposição de Fotografia 2022: Retratando Renascença, é 

destinada a todas as pessoas que residem no município de Renascença. 

 

Local de inscrições: 

Divisão de Cultura do Município de Renascença 

Centro de Eventos Prefeito Geraldo Giacomini 

Lago Municipal de Renascença – Parque Yara Mãe d’água. 

Telefone: (46) 99134-7776 

e-mail: cultura@renascença.pr.gov.br 

 

Fotografias: 

 A fotografia inscrita deverá ser entregue em uma cópia digital e não poderá 

conter nenhum tipo de retoque ou montagem. 

  A fotografia deve ser inédita, não ter sido objeto de qualquer tipo de 

apresentação, veiculação, exposição ou publicação. 

Julgamento:  

 Os trabalhos serão julgados por uma comissão composta de três membros, 

ligados à área artística/cultural, a qual será soberana, não cabendo nenhum tipo de 

recurso sobre decisões, e selecionará o 1° Lugar, 2° Lugar e 3° Lugar. 

Período:  

mailto:cultura@renascença.pr.gov.br


 O concurso será aberto a inscrições no período de 01 de junho de 2022 a 30 de 

junho de 2022. 

 O julgamento do concurso irá acontecer no Centro de Eventos Prefeito Geraldo 

Giacomini no dia 08 de julho de 2022 e a premiação será realizada na abertura da I 

exposição “Retratando Renascença” no dia 15 de julho de 2022. 

 Todas as fotos serão expostas durante o período de 15 de julho à 31 de agosto na 

I exposição “Retratando Renascença” que será realizada no Centro de Eventos Prefeito 

Geraldo Giacomini.  

Premiação: 

 Serão premiados os três ganhadores de cada categoria, desta forma a premiação 

fica assim dividida: 

 1°, 2° e 3° Lugar da categoria: Paisagens Naturais;  

 1°, 2° e 3° Lugar da categoria: Meios urbanos; 

 1°, 2° e 3° Lugar da categoria: Meios Rurais; 

Prêmio: 

 1° Lugar – Troféu de 1° Lugar + certificado de participação 

 2° Lugar – Troféu de 2° Lugar + certificado de participação 

 3° Lugar –Troféu de 3° Lugar + certificado de participação. 

 

 

 

 

 

ROBSON DE OLIVEIRA 

DIRETOR DE CULTURA  

 

 

 

Renascença, 01 de junho de 2022. 

 

 

 



FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

I Concurso e Exposição de Fotografia 2022 

Retratando Renascença 

INCRIÇÃO N°_______ 

CATEGORIA: 

(     ) Paisagens Naturais; 

(     ) Meios Urbanos; 

(     ) Meios Rurais; 

Nome do Trabalho:_______________________________________________________ 

Data da Fotografia:____/____/_____ Local da 

Fotografia:_________________________ 

Nome Completo:_________________________________________________________ 

Pseudônimo:____________________________________________________________ 

Data de nascimento:_____/_____/_____ Estado Civil:___________________________ 

RG:_____________________________ 

CPF:__________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

CEP:_____________________________ 

Cidade:_______________________________ 

Estado:___________________________ Profissão:_____________________________ 

E-mail_________________________________________________________________ 

Escola:___________________________________________ Série:________________ 

Telefone para contato:________________________ ___________________________ 

 



Assinatura: _________________________________________________ 

Esta ficha deverá acompanhar cada trabalho inscrito devidamente preenchido e 

assinado.  

Autorização para participação 

 

Eu_____________________________________________________________ Portador 

do RG______________________ e CPF_______________________, domiciliado na 

Rua______________________________________________ n°________, 

bairro____________________ responsável 

por_________________________________ portador do RG______________________ 

e CPF__________________________ autorizo a participação no I Concurso e 

Exposição de Fotografia 2022 “Retratando Renascença”, estando plenamente ciente de 

todas as condições apresentadas em edital de participação do concurso. 

 

Renascença, _____de______________de 2022. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do responsável 


