SÃO JOSÉ DESPORTIVO
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

O São José Desportivo promove, entre os meses de fevereiro e março de 2022, um
concurso de fotografia entre os colaboradores. O concurso, com o tema “Paisagens
Inspiradoras de São José dos Campos” é mais uma das ações em comemoração dos
10 anos de constituição da nossa organização e seguirá o seguinte cronograma.

CRONOGRAMA DO CONCURSO
- Lançamento do Concurso de Fotografia no Site do São José
Desportivo.
07/02/22 a 28/02/22

- Divulgação das informações do concurso, para todos os
colaboradores do São José Desportivo.
- Período de inscrição do concurso e envio da fotografia.
- Período de “votação popular” do concurso (Facebook do São

01/03/22 a 13/03/22
José Desportivo - facebook.com/saojosedesportivo).
- Divulgação das fotografias classificadas para a segunda fase do
15/03/22
concurso.
- Votação da segunda fase do concurso (Membros do Conselho
16/03/22 a 23/03/22
Administrativo do São José Desportivo).
28/03/22

- Resultado do concurso.

Regulamento do Concurso

Dos Participantes
•

Poderão participar do concurso todos os colaboradores ativos do São José
Desportivo, incluindo estagiários e aprendizes, constantes até a data de lançamento
do concurso (07/02/2022).

Das Inscrições
•

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir do dia 07/02/2022, até o dia
28/02/2022, no horário das 23h59.

•

A inscrição deverá ser feita pelo site do São José Desportivo. O colaborador
participante deverá acessar o link http://www.sjdesportivo.com.br/concurso-defotografia/, anexar sua fotografia e preencher os campos com as informações
solicitadas. (Nome Completo do Colaborador / Nº de Registro / Telefone / Data e
Local da Fotografia). O não preenchimento ou preenchimento parcial dos campos
tornará a fotografia desabilitada da participação no concurso.

Dos Trabalhos
•

Cada participante poderá inscrever o limite máximo de 1 (uma) fotografia que deverá
ser inédita.

•

A fotografia inscrita deverá conter apenas imagens relacionadas ao tema do
concurso, e poderá ser colorida ou em preto e branco;

•

Ao se inscrever, o colaborador passa a ceder o direito de uso da fotografia e das
eventuais imagens da premiação para o São José Desportivo, o que inclui a
divulgação em seus veículos de comunicação.

Das Premiações
•

1º Colocado: 1 Smart TV LED 40 Polegadas.

•

2º Colocado: 1 Celular Smartphone

•

3º Colocado: 1 Microondas Eletrolux 34 litros.

•

Os prêmios são intransferíveis e deverão ser retirados até 30 (trinta) dias após a
divulgação do resultado do concurso (28/03/2022), no horário das 08h30 às 17h00,
na sede do São José Desportivo (Avenida Tivolli, 128 / Vila Betânia – São José dos
Campos).

Do Resultado
•

Os resultados deste concurso serão divulgados no site do São José Desportivo
(www.sjdesportivo.com.br)

no

dia

15/03/2022

(Divulgação

das

fotografias

classificadas para a segunda fase do concurso) e 28/03/2022 (Divulgação do
resultado do concurso).

Da Votação Popular e Comissão Julgadora da Fase Final do Concurso
•

Durante o período de “votação popular” do concurso (de 01/03/22 a 13/03/22),
qualquer

pessoa

que

visitar

o

Facebook

do

São

José

Desportivo

(facebook.com/saojosedesportivo), poderá registrar seu voto na melhor fotografia,

votação essa que classificará as 10 fotos, com o maior número de LIKES
(CURTIR)
•

, para a segunda fase do concurso.

A comissão julgadora da segunda fase deste concurso será composta por membros
do Conselho Administrativo do São José Desportivo.

•

Para o voto dos membros do Conselho Administrativo do São José Desportivo
(responsáveis pela votação da segunda fase do concurso) será utilizada a cédula
que segue:
SÃO JOSÉ DESPORTIVO
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
CÉDULA DE VOTAÇÃO
Nome do Membro da Comissão Julgadora: ___________________________________
VOTOS
Foto 1º Lugar: Fotografia Nº _____
Foto 2º Lugar: Fotografia Nº _____
Foto 3º Lugar: Fotografia Nº _____

Assinatura do Membro da Comissão Julgadora: ________________________________
CARIMBO SÃO JOSÉ DESPORTIVO

Da Classificação das Fotografias (Resultado do Concurso)
•

Cada membro da Comissão Julgadora deste concurso votará nas 3 (três) melhores
fotografias, em ordem crescente. Cada voto em 1º lugar valerá 5 (cinco) pontos, cada
voto em 2º lugar valerá 3 (três) pontos e cada voto em 3º lugar valerá 1 (um) ponto.
A fotografia que somar o maior número de pontos será considerada campeã do
concurso, a fotografia que somar o segundo maior número de pontos será

considerada vice-campeã, mesmo critério para a definição do 3º colocado do
concurso;

•

Critérios de Desempate
1º - Maior número de votos em 1º lugar;
2º - Maior número de votos em 2º lugar;
3º - Maior número de votos em 3º lugar;
4º - Sorteio;

Disposições Finais
•

Estão impedidos de participar deste concurso de fotografia a diretoria executiva do
São José Desportivo.

•

As premiações atribuídas a este concurso não serão suscetíveis de recurso e/ou
impugnação;

•

Todas as fotos inscritas neste concurso deverão ser de autoria do próprio
colaborador(a) do São José Desportivo.

• Ao efetivar a inscrição o participante expressa total concordância com as disposições
deste regulamento.

