
                               Concurso de Fotografia 2018 
 
                                    35 ANOS DA AFUBESP  

 
 
 
Regulamento 
 
A Diretoria Cultural e o Programa Afubesp Qualidade de Vida, da Associação dos 
Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp-Afubesp situada na 
Rua Direita 32 2º andar São Paulo – Capital, realiza o Concurso de Fotografia com o 
tema: “Memórias do Banespa ou da Afubesp”, em comemoração ao trinta e cinco anos 
de sua fundação: mediante as normas contidas no presente regulamento. 
 
Este é um concurso de caráter cultural, dirigido exclusivamente aos associados da 
Afubesp.  
 
O recebimento dos trabalhos dar-se-á no período de 01 a 31 de outubro de 2018, 
acompanhados das informações mencionadas no item 1.4 do presente 
Regulamento. 
 
O regulamento estará afixado em local visível nas dependências da Afubesp e na internet 
Pelo endereço eletrônico www.afubesp.org.br 
 
 

1. DO CONCURSO 
 
 

 1.1 - Cada participante pode concorrer com até (1) fotografia de própria autoria; 

  

 1.2 – A data de recebimento das fotos será de 01 a 31 de outubro de 2018. O prazo 

final para envio das fotos é dia 31/10/2018; 

  

 1.3 - O tema é Memória do Banespa ou da Afubesp. A única exigência é que a foto 

seja atual e relacionada ao Banespa ou a Afubesp; 

 
 1.4 – Cada foto enviada deve ser acompanhada por informações básicas: nome  

  completo, matrícula,  cidade de residência do participante, telefone de contato e e-mail; 

  

 1.5 - Cada foto enviada deve ser acompanhada de uma legenda que explica onde e 

quando foi tirada e título de sua livre escolha para a foto; 



 
  

 1.6 - As fotos enviadas não devem ter sido publicadas previamente em nenhum outro 

veículo jornalístico; 

  

 1.7 - As fotos devem ter resolução mínima de 300 dpi, largura mínima de 3 mil 

pixels e tamanho máximo de 8 megabytes (alta resolução); 

  

 1.8 - As fotos, juntamente com as informações básicas descritas no item 1.4. e a 

legenda descrita no item 1.5, devem ser enviadas para o email 

qualidadevida@afubesp.com.br; 

 
 1.9 - Os participantes declaram, desde já, serem responsáveis pela autoria das fotos 

encaminhadas e que elas não constituem plágio ou qualquer outra forma de apropriação 

autoral vedada pela lei, assumindo inteira responsabilidade por eventuais reproduções de 

trabalhos de terceiros; 

 
  

 1.10 - A AFUBESP não se responsabilizará pela autenticidade dos dados fornecidos 

pelo participante ou pelo fornecimento de informações incorretas, imprecisas ou 

incompletas, que impossibilitem a entrega do prêmio. A informação de dados falsos ou o 

envio de fotos de autoria de terceiros implica em eliminação do concurso; 

 

 1.11 - Somente serão aceitas inscrições feitas segundo as condições aqui descritas e 

durante o período de inscrição especificado no item 1.2. acima. As inscrições ou o envio 

das fotos por qualquer outro meio que não seja pelo e-mail serão desconsideradas; 

 
  

 1.12 - Os diretores e funcionários da Afubesp não poderão participar do concurso, 

somente expor sua foto para apreciação. 

 

 

 

 

 



 
 

2.  DA SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

 

      2.1.     As fotos encaminhadas de acordo com este regulamento serão apreciadas por                   

 Comissão julgadora, para a escolha dos vencedores a comissão julgadora     

        levará em consideração os seguintes critérios: adequação à proposta do     

concurso (descrito no item 1.3.), originalidade e criatividade da foto;     

 

       2.2.    O resultado do concurso será divulgado no dia 28 de novembro de 2018 

durante atividade do Programa Afubesp Qualidade de Vida e divulgado no site e jornal da 

Afubesp; 

 

      2.3.     Três fotos serão premiadas. 

 

      3. DA PREMIAÇÃO       

 

      3.1.   A melhor foto dentre as três premiadas será publicada no site e jornais da           

               Afubesp. 

 

      3.2..  A decisão final sobre a melhor foto é inquestionável e irrecorrível; 

 

      3.3.   Os prêmios não poderão, em hipótese alguma, ser trocados por dinheiro ou por             

               quaisquer outros produtos; 

 

3.4. Os escolhidos receberão os seguintes prêmios: 

1º prêmio – 1 (uma) Smart TV 32 polegadas 

2º prêmio – 1 (uma) fritadeira AirFryer 

                  3º prêmio – 1 (uma) camisa oficial de futebol (time de livre escolha); 

 

3.5. O prêmio será entregue no endereço informado pelo participante, ou 

poderá ser retirado na sede da Afubesp (Rua Direita, 32, 2º Andar). 

 
 

 


