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Mini  Maratona Fotográf ica na Vila de Soure 

Ficha de Inscrição  

 

Número da ficha: ________ Data de Recepção: ____/___/____ (Campos a preencher pelo Município) 

 

Nome: _______________________________________________________________Idade:___ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Código Postal: ______-______ Concelho: ____________________  

E-Mail:_______________________________Telefone:_____________Telemóvel: ____________ 

N.º de acompanhantes:________ 

 

DECLARAÇÃO  

Eu, abaixo-assinado, declaro pelo presente, ter conhecimento e aceitar as normas de 

participação nesta Mini Maratona fotográfica na Vila de Soure. 

 

Data:___/___/______ 

 

_____________________________________ 

(Assinatura do Participante) 
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Mini  Maratona Fotográf ica na Vila de Soure  

Normas de participação 

1 - Objetivo e Tema 

Associando-se à programação das comemorações do Dia Internacional dos Sítios e Monumentos, 
promovida pela Direção-Geral do Património Cultural e o ICOMOS Portugal, subordinada ao 
tema Monumentos e Sítios: Conhecer, Explorar e Partilhar, a Câmara Municipal de Soure irá 
promover uma Mini Maratona fotográfica na Vila de Soure. 

Esta iniciativa tem como objectivo, Conhecer, Explorar e Partilhar o Património Local, sensibilizando 
para a partilha de diferentes perspectivas sobre o Património, fomentar o gosto pela fotografia 
e ampliar o acervo de imagens do Município de Soure. 

 

2 – Organização e Conceito 

A organização da Mini Maratona Fotográfica é da responsabilidade da Câmara Municipal de 
Soure/Museu Municipal. 

Os participantes são convidados a fazer um circuito a pé, passando por vários pontos de 
interesse da Vila de Soure e fotografando o que, de acordo com o seu olhar, representa o tema 
e objetivo desta iniciativa. 

No final desta atividade será oferecido aos participantes, uma edição municipal (livros, jogos). 

 

3 - Data, Duração e Local de Início 

A Mini Maratona realiza-se no sábado, dia18 de Abril de 2015. A concentração será às 9h30m 
no Museu Municipal de Soure, para a ativação das inscrições e terminará às 12h30m, neste 
mesmo local, onde serão descarregadas as fotografias no computador do Museu Municipal. 

 

4 - Inscrições 

São aceites inscrições via e-mail – turismo@cm-soure.pt indicando os dados pessoais do 
participante (nome, morada, código postal, idade, contacto telefónico, e-mail), até ao dia 16 de 
Abril (quinta-feira).  

 

5 - Condições de Participação 

a) A Mini Maratona está limitada a um número máximo de 15 inscrições, podendo estas ser 
individuais, ou em grupos/famílias, desde que inscritos em nome de um representante. 

b) Podem participar todos os maiores de 16 anos de idade, amantes de fotografia. 

c) Só são admitidos registos em suporte fotográfico digital. As máquinas fotográficas devem 
obrigatoriamente registar em formato JPEG, com mínimo 2MB de qualidade. 

d) Os participantes devem apresentar-se no local de início da Mini Maratona, obrigatoriamente 
munidos de máquina fotográfica digital, cartão de memória formatado e cabo de conexão para 
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facilitar a transferência das imagens no final da maratona. Só serão aceites fotografias tiradas 
neste dia, para esta actividade específica. 

e) Não são aceites fotografias realizadas com telemóveis. 

f) Cada participante pode entregar ficheiros a cores ou a preto e branco. 

g) No caso de fotografias com pessoas, o participante garante ter autorização das mesmas para 
a sua publicação e exposição. 

h) Cada participante pode apresentar até um máximo de 10 fotos. Se não for observado este 
número, a organização descarregará as primeiras 10 fotos, independentemente de estas serem, 
ou não, as privilegiadas pelos autores. 

i) A organização não se responsabiliza por quaisquer danos físicos ou materiais que, no decurso 
da Mini Maratona Fotográfica, possam resultar para os participantes. 

j) No início da atividade será disponibilizado a cada participante um mapa da Vila de Soure, 
um cartão com n.º de inscrição, uma t-shirt alusiva ao tema. 

Será ainda cedido um audioguia da CMS, para quem pretenda ficar a conhecer melhor alguns 
aspectos do Património Local. 

No final da atividade, os participantes deverão entregar/ devolver os cartões e os áudio guias, 
no momento da transferência das fotografias, no Museu Municipal. 

 

6 - Exposição e Divulgação das Fotografias 

Os trabalhos fotográficos produzidos durante a Mini Maratona serão divulgados na galeria de 
imagens do sítio eletrónico do Município de Soure e poderão ser objeto de uma exposição no 
Museu Municipal de Soure. 

 

7 - Direitos de Autor 

Ao participar na Mini Maratona Fotográfica da Vila de Soure, cada autor cede 
automaticamente o direito de publicação e exposição das suas fotografias à Câmara Municipal 
de Soure, a qual se compromete a identificar a autoria das mesmas. 

 

8 - Casos Omissos e Aceitação das Normas de Participação 

Os casos omissos serão resolvidos pela Organização, que se reserva o direito de anular ou adiar 
a Mini Maratona, em caso de condições atmosféricas adversas ou que ponham em risco os 
participantes. A participação na Mini Maratona Fotográfica implica o integral conhecimento e 
aceitação das presentes normas. 
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Mapa da Vila/ área a explorar 

Ponto de 

ENCONTRO 


