ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL – ASPRA-MS
“União e Justiça”

1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ASPRA/MS
REGULAMENTO
1 - Tema: “Policiais Militares e Bombeiros Militares de mãos dadas com a Cidadania,
Patrimônio e Natureza”
2 - Objetivo
Proporcionar aos policiais militares e bombeiros militares, amantes da fotografia a
oportunidade de registrar imagens do cotidiano da PMMS e do CBMMS junto a
população, ao patrimônio e a natureza Sul-Mato-Grossense.
3 - Disposições Gerais
3.1 - O presente Concurso de Fotografia é promovido pela Associação de Praças da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul – ASPRA/MS com o
apoio dos comandos da PMMS e do CBMS, patrocinado Pelo SICRED e aberto a
integrantes destas duas corporações.
3.2 - Poderão ser fotografadas paisagens, lugares, monumentos históricos, fauna e flora
ou pessoas que tenham representatividade histórica regional em composição com imagens
de policiais militares, viaturas, instalações, dentre outros equipamentos que compõem a
segurança pública.
3.3 - Cada fotógrafo(a) poderá participar com no máximo 03 (três) fotografias.
3.4 – São Patrocinadores Oficiais deste concurso a FOTO ERICK e o SICREDI
4 - Inscrições
4.1- As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas na FOTO ERICK, loja da 13 de
Maio, 2989 ( esquina com rua Maracajú), Centro. Telefone 3027-4278 ou via e-mail (para
os militares do interior) centro@fotoerick.com.br entre os dias 22 de Fevereiro e 31 de
Março de 2021.
4.2 – Cada participante receberá um número de inscrição;
4.3 - As fichas de inscrições estarão à disposição através da nossa página na internet
http://asprams.com.br ou diretamente na loja da nossa patrocinadora FOTO ERICK.;
4.4 – Poderão se inscrever policiais militares ou bombeiros militares, sócios ou não desde
que inscritos nas devidas categorias
4.4.1) Categoria Sócio
4.4.2) Categoria Não Sócio
4.5 - O participante Não Sócio que desejar concorrer na categoria Sócio, poderá
realizar sua filiação no ato da inscrição.
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4.6 – É vedada a participação de qualquer outro participante externo a PMMS ou
CBMMS.
4.7 – Na inscrição deverão conter as seguintes informações (ficha em anexo)
Nome completo:
CPF:
Endereço residencial:
Telefone (s):
Email:
Título da imagem:
Descrição da fotografia.
Local da fotografia.
4.8 - Ao realizar a inscrição, o participante cede automaticamente à ASPRA/MS a título
gratuito os direitos sobre as imagens e autorizam o uso das mesmas em todo e qualquer
material, documentos e meios de comunicação ou a cedência das imagens para parcerias
com fins gratuitos. O crédito da autoria da fotografia é exclusivo e perene do autor da
obra.
4.9 - Se a fotografia contiver pessoas reconhecíveis, é obrigatório o envio do anexo I termo de cessão de direitos de imagem.
4.10 – Militares do interior poderão enviar suas inscrições via e-mail, correio ou ter sua
inscrição efetivada por terceiros.
4.10.1 A revelação das imagens, deverão seguir o mesmo processo das demais
inscrições e poderão ser enviados por e-mail para a loja patrocinadora do evento e
na impossibilidade do participante retirar as fotografias ou ter um representante que o
faça, a ASPRA/MS se compromete a buscar as imagens reveladas e anexá-las a inscrição
deste participante.
4.10.2 É de inteira responsabilidade do participante informar seu nome completo
a loja patrocinadora do evento (FOTO ERICK) que fará a revelação das imagens a fim de
evitar erros no processo de inscrição.
4.11 Os custo das revelações das fotografias são de inteira responsabilidade dos autores.

5 - Critérios para entrega dos trabalhos
5.1 - As fotografias deverão ser entregues impressas, no tamanho 20cm (altura) x
25cm(largura), em papel fotográfico no período de 22 de Fevereiro e 31 de Março de
2021
5.2 - As fotos não poderão apresentar efeitos digitais (edição de qualquer natureza), tais
como borda, distorções, inserções de imagens alheias, marca d’água, copyright, nome
e/ou data, etc.
5.3 - Não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens serem coloridas ou preto e
branco
5.4 - O material, após revelação e devida aprovação do autor, receberá um código de
inscrição, será lacrada e posteriormente enviada pela FOTO ERICK à sede da
ASPRA/MS, ficando a ficha de inscrição com a devida identificação do autor sobre
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guarda da patrocinadora e somente será entregue a comissão avaliadora após o resultado
final da escolha das imagens vencedoras. No ato de inscrição a FOTO ERICK fará a
conferência dos requisitos necessários para validação da inscrição juntamente com a ficha
de inscrição/identificação individual das fotos (anexo I); a autorização de uso de imagem
assinada (anexo II); autorização de uso de imagem de qualquer pessoa que aparecer nas
fotos (anexo III); autorização de uso de imagem de menor de idade assinado pelos pais –
(anexo IV)
5.5 - A fotografia deverá ter coerência temática, ser inédita e nunca publicada em outro
concurso, ou meio de divulgação.
5.6 – A fim de manter um padrão de qualidade na impressão das fotografias, TODOS OS
INSCRITOS DEVERÃO REALIZAR A REVELAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS NA
LOJA FOTO ERICK, UNIDADE DA 13 de Maio, 2989 (esquina com Maracajú)
Telefone 3027-4278 ou via e-mail (para os militares do interior) centro@fotoerick.com.br
que garantirá a padronagem nas revelações.
6 - Processo de seleção dos trabalhos e composição da Comissão Julgadora
6.1 - As fotos serão avaliadas por uma Comissão Julgadora composta por 01 fotógrafo
profissional convidados pela ASPRA, um Membro indicado pelo Comando Geral da
PMMS; 01 indicado pelo Comando CBMMS, podendo haver outros jurados indicados
pela organização do concurso;
6.2 - As cores da fotografia, os aspectos da composição e a mensagem transmitida pelo
concorrente (fotógrafo) serão considerados como critérios de avaliação;
6.3 - Os ganhadores serão notificados por e-mail ou telefone;
6.4 - Serão selecionadas 10 a 20 fotos para compor a exposição que ficará disposta no
local a definir.
7 - Premiação
7.1 - Serão premiados os autores das fotos selecionadas para a exposição, onde todos
receberão um certificado de participação e os três primeiros colocados de cada categoria
receberão a premiação conforme indicado abaixo, cortesia da patrocinadoras SICREDI e
FOTO ERICK.
Categoria Sócio
7.1.1 - Primeiro lugar: prêmio em dinheiro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) + R$
100,00 (cem reais) em revelações na loja patrocinadora do evento.
7.1.2 – Segundo lugar: prêmio em dinheiro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) + R$
50,00 (cinquenta reais) em revelações na loja patrocinadora do evento.
7.1.3 – Terceiro lugar: prêmio em dinheiro no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Categoria Não Sócio
7.1.1 - Primeiro lugar: prêmio em dinheiro no valor de R$ 100,00 (cem reais)
7.1.2 – Segundo lugar: prêmio em dinheiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
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7.1.3 – Terceiro lugar: R$ 50,00 (cinquenta reais) em revelações na loja patrocinadora
do evento.
7.2 – O dia, horário e local do evento de premiação serão devidamente divulgados em
edital específico com no mínimo 7 dias de antecedência da data da realização do mesmo.
A data prevista é 16 de abril de 2021.
8-Disposições finais
8.1 - As fotografias entregues não serão devolvidas;
8.2 - A Comissão Julgadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver os casos omissos
neste regulamento, não cabendo recurso;
8.3 - O não cumprimento de qualquer regra deste regulamento poderá causar, a critério
da organização, a desqualificação da(s) fotografia(s) inscrita(s) e, consequentemente do
respectivo participante;
8.4 - O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com todos os
itens deste Regulamento.

Anexos.
Anexo I - Ficha de inscrição/identificação individual das fotos
Anexo II - A autorização de uso de imagem assinada
Anexo III - Autorização de uso de imagem de qualquer pessoa que aparecer nas fotos
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DE IMAGEM FOTOGRÁFICA
1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ASPRA/MS
CATEGORIA:
( ) SÓCIO
( ) NÃO SÓCIO
Nome:_______________________________________________________________________
_______________________________
CPF: ________________________________
RG: _________________________________
CORPORAÇÃO: (

) PMMS

(

) CBMMS

CÓDIGO DE
INSCRIÇÃO

POSTO OU GRADUAÇÃO ______________
NOME DE GUERRA ___________________
Endereço:_____________________________________________________________________
_____________________________
Cidade:___________________ E-mail: ____________________________________________
Telefone: (fixo) (

) _________________, (celular) (

) __________________________

E-mail: ______________________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO MATERIAL FOTOGRÁFICO
Foto 1
Título da Foto: ________________________________________________________________
Autor: ________________ Data da captura: _______________
Breve descrição:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Foto 2
Título da Foto: ________________________________________________________________
Autor: ________________ Data da captura: _______________
Breve descrição:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Foto 3
Título da Foto: ________________________________________________________________
Autor: ________________ Data da captura: _______________
Breve descrição:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________, ______ de __________________ de 2021
Cidade do declarante
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Assinatura – Autor (a) da imagem
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ANEXO II
AUTORIZAÇÃO DO USO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO
1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ASPRA/MS
Eu, __________________________________________________, portador (a) do CPF
nº_____________________ e RG _______________________, residente a rua
______________________________________________________________________,
bairro___________________________________________
na
cidade
de
_________________________________________, autorizo expressamente a utilização
da imagem fotográfica, por mim devidamente inscrita no presente, 1º CONCURSO DE
FOTOGRAFIA ASPRA/MS; em caráter definitivo e gratuito. Declaro que a imagem
por mim inscrita neste ato poderá ser utilizada para quaisquer fins institucionais e em
quaisquer materiais ou mídias do interesse institucional da ASPRA/MS de forma gratuita,
ficando vedada, porém, sua comercialização. Na oportunidade, declaro estar ciente do
Regulamento do presente Concurso, o que implica declarar que sou autor e único
responsável da imagem inscrita e que arcarei civilmente com quaisquer responsabilidades
concernentes à produção e divulgação de material fotográfico segundo o que estabelece
o regulamento e demais legislação concernente ao tema.
________________________________, ______ de __________________ de 2021
Cidade do declarante
________________________________
Assinatura do Declarante
Código de Inscrição da imagem:
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ANEXO III
CESSÃO E AUTORIZAÇÃO DE USO DA IMAGEM DE QUALQUER PESSOA
QUE APARECER NAS FOTOS
1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ASPRA/MS

Eu, ____________________________________________________, inscrito no CPF
sob o número ______________ e RG número _________________________, declaro
estar
ciente
de
integrar
a
imagem
fotográfica
elaborada
por
_________________________________________________ e que a mesma será
utilizada no 1º Concurso de Fotografia ASPRA/MS. Declaro ter ciência do regulamento
do Concurso e que cedo os direitos de imagem e autorizo a utilização permanente e
gratuita da imagem aos fins do regulamento, na forma e aos efeitos dele.
__________________________, _____ de ___________________ de 2021.
Cidade do declarante

__________________________
Assinatura do declarante

Código de inscrição da imagem:
Uma declaração para cada integrante da imagem se for o caso. Em sendo menor de
idade, dever-se-á colher assinatura dos pais ou de um responsável.
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ANEXO IV
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM DE MENOR DE IDADE ASSINADO
PELOS PAIS
1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA ASPRA/MS

Eu, ___________________________________________________________________
, inscrito no CPF sob o número ________________________ e RG número
_________________, autorizo _____________________________________________,
sob CPF* número _____________________ e RG* número _______________________
que se identifica como meu/minha ( ) filho (a), ( ) sobrinho (a), ( ) neta, ( ) outro
___________, a participar do 1º concurso de Fotografia ASPRA/MS e, me incumbo de
orientar e acompanhar o (a) mesmo (a) durante o processo de seleção do presente
Concurso.
______________________________________, ________ de ____________ de 2021
Cidade do declarante

_______________________________
Assinatura do Responsável Legal

Código de inscrição da imagem:

