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Dia Aberto ITQB – À Luz da Ciência  
10 de Outubro de 2015, ITQB-UNL Oeiras 

 

Concurso de fotografia digital no Instagram  

Tema – ‘A vida iluminada’ 

Regulamento: 
1. O concurso destina-se a utilizadores do Instagram, com idade a partir dos 
14 anos, residentes em Portugal. O participante terá de seguir o perfil 
público do ITQB no Instagram (instagram.com/itqb.unl/). 

2. Irão decorrer dois sub-concursos em paralelo: um para membros do ITQB 
e outro para concorrentes externos ao ITQB.   

3. Para participar, o concorrente deverá enviar um email para 
avidailuminada@itqb.unl.pt indicando o nome, idade, nome de utilizador de 
Instagram e email. Se o participante for membro do ITQB deverá também 
indicar o grupo/laboratório a que pertence. 

4. Cada concorrente poderá apresentar uma ou mais fotografias a concurso. 

5. Só se admitem a concurso fotografias originais tiradas pelo membro que as 
envia. O participante deve por isso ter plenos direitos sobre as fotografias, de 
forma a poderem ser utilizadas pelo ITQB na exposição final. 

6. As fotografias podem ser editadas por ajuste de contraste ou exposição e 
utilizando os filtros disponibilizados no Instagram. 

6.1 Serão excluídas do concurso fotografias compostas, sobreposições 
ou com outra manipulação digital não enquadrada no ponto 4. 

7. O período de submissão de fotografias decorrerá entre 1 e 30 de 
Setembro.  

8. Para submeter uma fotografia a concurso o participante terá de publicá-
la no seu perfil do Instagram durante o período acima referido, com a 
hashtag #diaabertoitqb 

9. Todas as fotos publicadas com a hashtag #diaabertoitqb serão reunidas 
no final do prazo do concurso e avaliadas por um júri escolhido internamente. 
O júri será composto por 4 membros do ITQB que não participarão no 
concurso. 
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10. Critérios de selecção: a selecção das fotografias terá em consideração 
critérios estéticos da imagem, criatividade, originalidade e enquadramento no 
tema do concurso. 

11. Todas as fotos estarão em exposição em formato slideshow durante o Dia 
Aberto do ITQB no dia 10 de Outubro.  

12. As melhores fotografias serão premiadas com:  

- Uma máquina fotográfica Canon PowerShot N2 para concorrentes 
externos ao ITQB;  
(http://www.canon.pt/for_home/product_finder/cameras/digital_camera/
powershot/powershot_n2/) 

- Um Cartão Oferta FNAC no valor de 200€ para concorrentes 
membros do ITQB. 

13. O vencedor do concurso será contactado até dia 8 de Outubro através de 
email.  

14. Todos os participantes autorizarão a divulgação de imagens e 
informações referentes às respectivas fotografias no âmbito de quaisquer 
suportes ou veículos de promoção do Dia Aberto do ITQB. A participação no 
concurso implica a aceitação das suas condições gerais e regulamentos. Os 
casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 


