
 

 

REGULAMENTO   

Competição Internacional  

Photo Contest 2022 

TEMA "UM VERÃO INVENCÍVEL"  
 

 

Premissa 

A Fundação Cultural Panathlon International - Domenico Chiesa1, (doravante Fundação - Domenico Chiesa) - 

e a Fundação para o Esporte do Município de Reggio Emilia, com a colaboração da Fundação Palazzo 

Magnani, anunciam concurso fotográfico sobre o tema de Fotografia Europeia "um verão invencível" extraído 

da frase de Albert Camus “E no meio de um inverno eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão 

invencível.2 O concurso terminará com a exposição que será organizada no âmbito do evento do "Circuito 

Off" do Festival de Fotografia Europeia organizado pela Fundação Palazzo Magnani que acontecerá em 

Reggio Emilia (Itália) de 29 de abril a 12 de junho. 

Art. 1 - Finalidades 

Promover os princípios do Olimpismo e as finalidades do Panathlon para a afirmação do ideal desportivo e 

os seus valores morais e culturais como instrumento de formação e elevação do indivíduo e de solidariedade 

entre os homens e os povos.  

Art. 2 - Objetivos 

Selecionar imagens que comuniquem com eficácia as mensagens que o esporte pode lançar, para que sejam 

utilizadas na exposição e em campanhas de sensibilização cultural, sem nenhum fim lucrativo e no âmbito 

exclusivo do Movimento panathlético internacional.  

Art. 3 - Participação 

A participação é voltada para jovens na faixa de idade 18-25 anos, de todos os países do mundo. 

Cada autor pode se inscrever GRATUITAMENTE utilizando o formulário previsto com autorização ao uso dos 

dados pessoais, anexado neste Regulamento, junto com uma cópia de documento de identidade.  

Cada autor poderá participar com um máximo de 4 (quatro) fotografias, a serem enviadas em arquivo 

eletrônico indicando no objeto "Photo Contest 2022", para o e-mail da Fundação Domenico Chiesa, aos 

cuidados do Panathlon International para fondazionephotocontest@panathlon.net    até 27 de março 2022, 

utilizando o programa WeTransfer. 

 

 
1   https://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/   e https://www.facebook.com/fondazionechiesa/ 
 
2A frase de Camus está na obra "Um verão invencível" de 1954, um hino à resiliência, usando um termo que está 
muito na moda hoje. Mas não é só isso: também é um "hino a essa energia viva e pulsante que, apesar dos momentos 
difíceis e as adversidades da vida, temos dentro de nós. Só que, frequentemente não sabemos disso, porque não a 
sentimos mais, a esquecemos, a perdemos. O nosso caminho de crescimento pessoal, às vezes, nada mais é do que 
uma jornada à descoberta daquela vitalidade originária, adormecida, mas não apagada, que está dentro de nós." 
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Art. 4 - Características técnicas  

As fotografias deverão estar em formato JPG de 300 dpi, com dimensão 3872x2592 pixels, em P/B ou a cores.  

As fotografias deverão vir acompanhadas de texto contendo o Nome e Sobrenome do autor, das 

características técnicas da foto e de eventual título. 

Art. 5 - A exposição 

Entre todas as fotografias recebidas, o júri selecionará as 30 obras que formarão a exposição que acontecerá 

em Reggio Emília (Itália), em uma sede a ser definida, a partir do 6 de abril de 2022 e também escolherá as 

três fotos que farão parte do pódio. 

As fotografias selecionadas para a exposição serão reproduzidas pelos organizadores com impressões 

profissionais com formato máximo 40x50. 

Art. 6 - Uso do material enviado 

Cada autor, titular de todos os direitos sobre os próprios originais, é pessoalmente responsável pelas obras 

apresentadas. Cada autor mantém a propriedade das fotos enviadas ao concurso, contudo cede 

gratuitamente os direitos de uso ilimitado à organização do concurso, que pode publicar e difundir as 

imagens em revistas, jornais, sites na internet e em qualquer outro suporte midiático e publicitário, sem fins 

lucrativos com a única obrigação de citar, todas as vezes, o autor ou os autores das fotografias. Em nenhum 

caso o Panathlon International pode ceder a terceiros, por qualquer motivo, as fotografias do concurso. 

Art. 7 - O  Júri 

Será formado por um(a) representante da Fundação para o Esporte, um(a) da Fundação Palazzo Magnani, 

um(a) da Fundação Domenico Chiesa e um(a) do Panathlon International. 

Art. 8 - Os Prêmios 

Primeiro prêmio: 1.500,00 € e placa + um pernoite em hotel em Reggio Emilia; 

Segundo prêmio: 1.000,00 € e placa + um pernoite em hotel em Reggio Emilia; 

Terceiro prêmio:     750,00 € e placa + um pernoite em hotel em Reggio Emilia. 

 

O valor do pernoite em hotel não pode ser convertido em dinheiro. 

 

Também estão previstos dois prêmios especiais: o "Prêmio do Público" e o "Prêmio dos Clubes Panathlon". 

Ambos consistem na assinatura de um ano de uma das revistas de fotografia entre as mais cotadas no campo 

internacional. 

Algumas Menções Honrosas também serão entregues a critério do Júri. 

 

 

 

 



 

 

O "Prêmio do Público" será concedido ao autor da fotografia que, entre todas, obtiver mais aprovações entre 

aquelas publicadas no site e nas redes sociais do Panathlon International. 

O "Prêmio dos Clubes Panathlon" será concedido à fotografia mais apreciada pelos clubes. 

Art. 9 - Premiações 

Acontecerão no dia 7 de maio de 2022 durante a cerimônia de premiação do "Circuito Off" de Fotografia 

Europeia, que acontecerá em lugar que será comunicado em breve. 

Art. 10 - Comunicação 

O "Photo Contest" será divulgado através dos sites e das redes sociais das três organizações. 

Todos os participantes serão informados sobre o resultado do concurso e sobre o nome dos vencedores 

através das redes sociais ou de seus endereços eletrônicos.  

Os selecionados para a exposição receberão o convite para participar da cerimônia de premiação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

           FICHA DE INSCRIÇÃO GRATUITA 

Photo Contest 2022 

Tema: “UM VERÃO INVINCÍVEL” 

 

a ser preenchido por inteiro (eletronicamente) e enviado com a(s) fotografia(s) 

ATÉ 27 DE MARÇO DE 2022 por meio de WeTransfer para fondazionephotocontest@panathlon.net 

Nome e Sobrenome  ( F         M        )*____________________________________________________________________________  

Data de nascimento* ___________________________ 

Endereço:______________________________________________________________Cidade:___________________ CEP______________  

País*:______________________________Tel.______________________________Celular_______________________________________ 

E-mail*:____________________________________       Site/Perfil social _______________________________________________ 

 

Solicita  

participar do concurso Photo Contest 2022 “UM VERÀO INVINCÍVEL” 

com as fotografias em anexo (máx. 4) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FICHA TÉCNICA DA FOTOGRAFIA 

 

FOTO 1: Formato e definição (exemplo: JPG de 300 dpi, com tamanho 3872x2592 pixels) ______________________________ 

Título da fotografia (facultativo)________________________________________________________________ 

FOTO 2: Formato e definição ________________________________________________ ______________________________ 

     Título da fotografia (facultativo)________________________________________________________________ 

FOTO 3: Formato e definição  ________________________________________________ ______________________________ 

     Título da fotografia (facultativo)________________________________________________________________ 

FOTO 4: Formato e definição  ________________________________________________ ______________________________ 

                 Título da fotografia (facultativo)________________________________________________________________ 

Com a inscrição: 

- autorizo a utilização das imagens pela Fundação Panathlon International "Domenico Chiesa" e pelo Panathlon International 

exclusivamente para fins culturais, on-line e off-line, sem fins lucrativos; 
 

 

- sou diretamente responsável por eventuais reclamações ou reivindicações de indenização para eventuais imagens cobertas pelo 

copyright, e/ou em caso de violação das disposições que regem os direitos das imagens;  

 

- autorizo a coleta e o uso de meus dados pessoais em conformidade com o Regulamento UE 2016/679 - /GDPR (e o tratamento de 

meus dados somente no que diz respeito às finalidades indicadas no Regulamento do Photo Contest - Fundação PI-Domenico Chiesa;  

- A participação da competição implica a aceitação de todos os artigos deste Regulamento.  

              Local e data  Assinatura do competidor 

  ______________________________                                                                                       ____________________________________ 

                                                                                                                                              (assinatura legível)  

    
(*)Campos obrigatórios

                                                                                             


