
  III CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA-2017 

Tema: Imagem inédita sob o olhar do Associado Iatista. 

FICHA DE INSCRIÇÃO ___________/2017 

Nome 

Nome Artístico E-mail/ telefone

Endereço (Rua, nº. Bairro). 

CIDADE ESTADO UF CEP 

RG/ESTADO CPF Data de Nascimento 

Título da obra: 

Categoria Técnica Dimensão da foto(s) 

Estou ciente e concordo com os termos do regulamento do Concurso de Fotografia do ICB 
Estou ciente que, no caso do envio do presente formulário preenchido em formato digital via e-mail, a validação da 
inscrição só ocorrerá com a confirmação de recebimento do formulário, via e-mail, pela diretoria Cultural do ICB. 
diretoria.cultural@iatebsb.com.br

SÍNTESE CRONOLÓGICA 

Início e térmico das atividades: 
Inscrição: 16/01/2017 à 01/02/2017, das 9h às 17h - De 2ª à  6ª feira, na Diretoria Cultural do Iate Clube. 

Seleção das fotos: 08/02/2017 
Vernissage e premiação: 10/02/2017 

Exposição e visitação: 11/02 à 19/02/17 
De: 2ª a 6ª feira das 9h às 18h (Aberto ao Publico) 

Sábado e Domingo das 9h às 14h, somente Sócios e convidados. 
Retirada das fotos: 20/02/2017 

_____________________________          ______________,______/_______/2017 
ASSINATURA              LOCAL E DATA 
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