
REGULAMENTO CONCURSO FOTOGRÁFICO

Art. 1º - O presente documento tem a finalidade de regular a participação no concurso

fotográfico denominado FAMÍLIA ASBAC – MEU OLHAR, MINHA BRASÍLIA.

Art. 2º - Poderão participar do concurso os associados/usuários titulares, seus dependentes,

funcionários da Asbac, arrendatários e alunos das escolas esportivas da Asbac ou mesmo

parceiros vinculados ao clube por meio de convênios e/ou clube de vantagens.

Art. 3º - Cada participante poderá concorrer com quantas fotos desejar, que deverá ser enviada

para o email culturaasbac@gmail.com, entre os dias 29/03 e 11/04/2022, em formato JPG e

tamanho mínimo: 2800px X 4000px, com mensagem contendo o nome completo, CPF, tipo de

relação com a Asbac Brasília descrita no art.2º deste regulamento e autorização expressa

para uso da imagem enviada.

Art. 4º - Somente serão aceitas imagens de autoria própria com expressa autorização para uso,

impressão, ou mesmo publicação da referida imagem em nossos canais de comunicação,

sempre vinculadas ao presente Concurso e sem caráter comercial, ficando o candidato

responsável por eventuais acusações de plágio ou outras correlacionadas.

Art. 5º - O envio de fotos não ensejará nenhuma obrigação financeira da Asbac Brasília com o

candidato, sendo claro que as imagens serão utilizadas unicamente para fins culturais e

comemorativos da Associação, não podendo, em hipótese alguma, serem comercializadas pela

Asbac Brasília ou por outros participantes.

Art. 6º - No dia 15/04/2022 será divulgada a seleção das 30 melhores fotos, após avaliação de

nossos parceiros do projeto Black-se, com curadoria do fotógrafo André Kazuo e expostas na

Asbac a partir do dia 21 de abril a 02 de maio de 2022.

Art. 7º - A escolha da melhor foto será feita em concurso online disponível no site

www.asbac.com.br, aberto ao público em geral, que irá selecionar a foto de sua preferência a

partir da data de 21/04/2022 até 02/05/2022.

Art. 8º - O candidato com a foto mais votada ganhará um ensaio fotográfico do projeto

Black-se, com o fotógrafo André Kazuo, válido até dezembro de 2022.

Art. 9º - Os casos omissos neste regulamento serão tratados pelo Conselho de Administração

da Asbac Brasília.
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