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CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO IATE CLUBE DE 
BRASÍLIA - 2021 

                          
Tema: “FOTOGRAFIA INÉDITA REGISTRANDO A PRATICA ESPORTIVA NO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA” 
 
Prazo de inscrição e entrega das fotos: De 31/05 a 02/08/2021, via e-mail da 
Diretoria Cultural (dir.culturalicb@gmail.com) 
 
O Prêmio de Fotografia do Iate Clube de Brasília é uma realização da Diretoria 
Cultural do Clube.  
 
Do Objetivo – Divulgar a beleza, sofisticação, diversidade e integração do Iate 
Clube de Brasília através do olhar das lentes dos sócios Iatistas. 
 
REGULAMENTO 
 
I - PROGRAMAÇÃO DO CONCURSO 
 
1. O Concurso de Fotografia do Iate será realizado no período de 31 de maio 

a 01 de setembro, conforme programação oficial. 
 

2. A DIRETORIA CULTURAL deverá encaminhar antecipadamente esse 
Regulamento, que será disponibilizado no site eletrônico do Iate Clube 
(http://www.iateclubedebrasilia.com.br/regulamentos). 

 
3. Somente poderão participar do Concurso os Sócios do Iate Clube de Brasília.  

 
4. A foto será escolhida por intermédio de um Comissão julgadora do Concurso 

de Fotografia do Iate Clube, sendo composta por fotógrafos profissionais 
convidados pela Diretoria Cultural, durante a edição do Concurso. 

 
5. A Comissão julgará as fotografias por ondem de numeração (sem 

conhecimento da autoria da foto).  
 
6. Cada Sócio poderá inscrever até 3 (três) fotos, que deverão ser inéditas na 

edição do Concurso. Dependentes de Sócios também podem participar do 
certame, nas mesmas condições do Sócio Titular (três fotos por pessoa).  

 
7. A fotografia poderá ser feita nas dependências do Clube ou demonstrar 

participação/atividades de Associados ou atletas do Clube, sempre atendendo 
aos seguintes requisitos: 

a) Retratar qualquer prática esportiva no Iate Clube de Brasília; 



 

 
 
 

2 

b) Formato do arquivo: JPEG, observada a resolução mínima de 300 DPI 
e formato mínimo de 2.100 x 1.500 pixels. 

 
Parágrafo Único – Fotos recebidas fora do padrão descrito serão 
automaticamente desclassificadas. 
 
8. O Associado ou seu dependente poderá participar do concurso inscrevendo 

as fotos apenas em formato digital, atendendo os requisitos descritos do item 
7, e que deverá ser enviada em alta resolução (a partir de 3 MB) para o e-
mail: dir.culturalicb@gmail.com até o dia 02 de agosto de 2021, às 23h59, 
juntamente com o formulário devidamente preenchido. O formulário está 
disponível no link http://www.iateclubedebrasilia.com.br/regulamentos. Fotos 
recebidas fora do padrão descrito ou sem formulário de inscrição serão 
automaticamente desclassificados. 

a) A validação da inscrição ocorrerá com a confirmação de 
recebimento do formulário, via e-mail, pela Diretoria Cultural do 
ICB. 

9. No ato da inscrição do Concurso, os sócios autores cedem o uso da imagem 
para o IATE CLUBE DE BRASÍLIA, o que inclui a divulgação em seus veículos 
de comunicação. 
 

10. A premiação das fotos vencedoras ocorrerá durante a vernissage de 
abertura que acontecerá no dia 12 de agosto de 2021, no ESPAÇO IATE TV 
às 19h30. 

 
11. Prêmios: Diplomas de Menção Honrosa para todos os participantes inscritos, 

além de 
 

Premiação para os 03 (três) primeiros lugares: 
1º Lugar: R$ 500,00;  
2º Lugar: R$ 300,00; 
3º Lugar. R$ 200,00.  

 
12. As fotos vencedoras do 1º, 2º, 3º lugar, e Menção Honrosa, serão publicadas 

na próxima edição da revista do Iate Clube de Brasília. 
 
INFORMAÇÕES GERAIS  
Mais informações poderão ser consultadas pessoalmente na Diretoria Cultural, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pelo telefone 3329.8759. 
 
CRONOGRAMA  
 

• Início e término das atividades: De 31 de maio a 01 de setembro  
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• Inscrição: 31/05/2021 a 02/08/2021, das 9h às 17h - De 2ª a 6ª feira, 
presencial ou pelo e-mail dir.culturalicb@gmail.com   

• Seleção das fotos: 09/08/2021 (segunda-feira) 
• Vernissage e premiação: 12/08/2021 (quarta-feira) 
• Exposição e visitação: De 13 a 31 de agosto, de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 17h; e, aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h; 
• Retirada das fotos: 01/09/2021. 

 
 
 

Brasília, 25 de junho 2021. 
 


