Regras do Concurso para 2016-2017
•

O Concurso de Fotografia do Meio Ambiente de 2016-2017 está aberto para LEÕES e LEOS.

•

Todas as fotos que mostram o tema da natureza (tais como plantas, animais, fenômeno meteorológico,
etc.) são bem vindas.

•

As fotos devem ser originais e sem alterações.

•

As fotos devem expor o ambiente local da comunidade que o Lions ou Leo clube serve.

•

Fotografias que incluam pessoas serão desclassificadas.

•

As fotos devem ser impressas em papel fotográfico de alta qualidade e medir 20,3 x 25,4 cm (8 x 10
polegadas).

•

Todos os fotógrafos aceitam responsabilidade pelo custo de tirar e processar todas as fotos.

•

Os LIONS CLUBES e LEO CLUBES são convidados a enviar cada um uma foto ao DISTRITO.

•

OS DISTRITOS LIONS selecionam e enviam uma foto vencedora para o DISTRITO MÚLTIPLO até 15 de
janeiro de 2017.

•

OS DISTRITOS MÚLTIPLOS LIONS selecionam e enviam uma foto vencedora para LIONS CLUBS
INTERNATIONAL até 1º de março de 2017. As fotos devem ser enviadas a LIONS CLUBS
INTERNATIONAL com um formulário de inscrição oficial preenchido e assinado (disponível no site de
LCI). Não será aceito mais de um concorrente.

•

As fotografias do concurso se tornarão propriedade de LIONS CLUBS INTERNATIONAL. LIONS CLUBS
INTERNATIONAL reserva-se o direito de desqualificar concorrentes que não cumpram os critérios do
concurso ou que possam ser vistos como impróprios ou censuráveis.

•

LIONS CLUBS INTERNATIONAL exibirá os concorrentes em âmbito de DISTRITO MÚLTIPLO na
Convenção Internacional de Chicago. Os participantes inscritos na convenção votarão nas suas fotos
favoritas.

•

As três fotos que receberem mais votos ganharão o 1º, 2º e 3º prêmios. Os fotógrafos vencedores
receberão prêmios, e as fotos serão exibidas no site de LCI.

•

Em todos os níveis da competição, as fotos serão julgadas com imparcialidade com base na
originalidade, mérito artístico e qualidade técnica.
Se tiver dúvidas, envie um email para: programs@lionsclubs.org
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