14º SALÃO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PÉRSIO GALEMBECK - 2017
30 de julho a 27 de agosto de 2017 - Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” Araras - SP
Inscrições: de 08 de maio a 16 de junho | Divulgação das fotos selecionadas: 10 de julho
nos sites www.araras.sp.gov.br e www.galembeck.com.br/salao2017 | Abertura e
Premiação: 29 de julho de 2017 às 10h no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” |
Visitação: 30 de julho a 27 de agosto de 2017, todos os dias das 9h às 17h no Centro
Cultural “Leny de Oliveira Zurita” Av. Ângelo Franzini, s/n - Jd. dos Ipês - Araras – SP, com
a possibilidade de exposição itinerante no mesmo período - CEP: 13.609-390 Telefones:
(19) 3541-5763 / 3542-5807 - E-mail: cultura@araras.sp.gov.br
REGULAMENTO
1. O CONCURSO
O 14º Salão Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck é promovido pela Prefeitura
Municipal de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania e
faz parte do Calendário Cultural do Município de Araras. Destina-se a estimular o
interesse pela fotografia, em todas as suas formas. Tem caráter exclusivamente
cultural, sem vínculo à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço e terá as
inscrições abertas em todo o território nacional.
2. PARTICIPAÇÃO
O Concurso é aberto a fotógrafos profissionais e amadores, brasileiros e estrangeiros
radicados no Brasil, sem limite de idade. A participação no presente concurso
caracteriza por si a aceitação por parte dos participantes de todos os termos e
condições deste regulamento.
3. TEMA E CATEGORIAS
O 14º Salão Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck terá como tema:
“As Veias da Cidade ”
A fotografia de rua e suas vertentes, primam por um registro humanizado de
cenas cotidianas mesmo que estas não mostrem a figura humana ou a rua
propriamente dita.

Procuramos imagens que tragam a tona os sentimentos, as ações e relações
entre personagem e o meio em que vive, tanto quanto as provas de sua
existência.
A criatividade de enquadramento e o click no momento certo são a chave para
resultados que se tornarão um espelho da atualidade.
O concurso terá 2 (duas) categorias, sendo que em ambas é obrigatória a adequação
ao tema proposto.
Categoria Brasil: Podem se inscrever fotógrafos residentes em qualquer cidade do
país com imagens que contemplem todo o território nacional.
Categoria Araras: Podem se inscrever fotógrafos residentes em qualquer cidade do
país com imagens realizadas no município de Araras/SP.
4. INSCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES
As inscrições acontecerão de 08 de maio a 16 de junho serão totalmente gratuitas e
deverão ser feitas exclusivamente pela internet. As fotos devem ser enviadas para o
e-mail inscricao@galembeck.com.br, com cópia para cultura@araras.sp.gov.br e cada
participante poderá concorrer com até 3 (três) fotografias em cada categoria.
Todos os arquivos deverão ser enviados no formato JPG com tamanho máximo de 2Mb
e largura máxima de 3000px.
Os arquivos deverão ser nomeados de maneira a identificar autor e obra.
Ex.: rogério duarte_aslfalto.jpg
O formulário para inscrição estará disponível no site da prefeitura de Araras no
endereço
www.araras.gov.br
e
no
site
oficial
do
salão
www.galembeck.com.br/salao2017
A Prefeitura Municipal de Araras não se responsabilizará por extravios ocorridos
durante o envio do material pela internet, fique atento a confirmação de recebimento
por email e entre em contato caso ocorra algum problema.
Os artistas selecionados serão avisados por e-mail e/ou telefone e deverão enviar os
arquivos em alta definição (JPG 20x30cm 300dpi) para impressão das fotos
participantes do salão no prazo de 5 dias após o recebimento de convocação.

Os artistas Premiados serão avisados por e-mail e/ou telefone e deverão enviar os
arquivos em alta definição (JPG 50x75cm 300dpi) para impressão das fotos do salão
no prazo de 5 dias após o recebimento de convocação.
O não envio dos arquivos dentro do período estipulado poderá acarretar a
desclassificação da obra se isso inviabilizar a produção das mesmas para exposição.
Ao autor da fotografia se reserva o direito total sobre as imagens enviadas.
A Prefeitura Municipal de Araras e o Salão Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck
se reservam apenas ao direito de uso das imagens vencedoras e classificadas para fins
de divulgação do Salão, pelo período máximo de 24 meses preservando o crédito aos
fotógrafos sempre que as imagens forem utilizadas.
Nenhuma imagem será utilizada para qualquer fim que não seja relativo à divulgação
do Salão Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck. A divulgação poderá ser realizada
de maneira impressa ou digital / online ou mesmo outros meios que achar necessário
para o bom andamento dos trabalhos.
Funcionários da Prefeitura, curadores e envolvidos com a organização do concurso,
jurados ou pessoas diretamente envolvidas com os jurados estão proibidos de
participar, tanto quanto seus familiares de primeiro, segundo e terceiro grau.

PREMIAÇÃO E COMISSÃO JULGADORA

1. PREMIAÇÃO
Categoria Brasil
1º Lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
2º Lugar: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
3º Lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais)
Categoria Araras
1º Lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais)
2º Lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais)
3º Lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais)

Menção Honrosa: Fica a critério do Júri a indicação dos trabalhos merecedores.
Cada participante só poderá ganhar um dos prêmios
independentemente do número de fotos inscritas e selecionadas.

mencionados,

Fica a critério do Júri a seleção das fotos que serão expostas durante o 14º Salão
Nacional de Fotografia Pérsio Galembeck.
2. COMISSÃO DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO
As obras inscritas serão submetidas à comissão de seleção e premiação composta por
3 (três) profissionais da área, indicados pela curadoria do evento junto a Secretaria
Municipal de Ação Cultural e Cidadania, cujas decisões serão definitivas e irrecorríveis.
A ficha de inscrição e a relação das fotografias aprovadas na fase de seleção estarão
disponíveis no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” e pela Internet, nos sites:
www.araras.sp.gov.br e www.galembeck.com.br/salao2017
A assinatura da ficha de inscrição implica na aceitação na íntegra dos termos deste
Regulamento.
Os casos não constantes desse Regulamento serão resolvidos, soberanamente, pela
comissão organizadora.

14º SALÃO NACIONAL DE FOTOGRAFIA PÉRSIO GALEMBECK - 2017
30 de julho a 27 de agosto de 2017 - Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” - Araras - SP
Inscrições: de 08 de maio a 16 de junho | Divulgação das fotos selecionadas: 10 de julho nos
sites www.araras.sp.gov.br e www.galembeck.com.br/salao2016 | Abertura e Premiação: 29 de
julho de 2017 às 10h no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” | Visitação: 30 de julho a 27 de
agosto de 2017, todos os dias das 9h às 17h no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita” Av.
Ângelo Franzini, s/n - Jd. dos Ipês - Araras - SP - CEP: 13.609-390, com a possibilidade de
exposição itinerante no mesmo período Telefones: (19) 3541-5763 / 3542-5807 - E-mail:
cultura@araras.sp.gov.br
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo: ______________________________________________________________
Nome artístico (para divulgação, catálogo e etiqueta de exposição): ______________________
RG: _______________________ Órgão Emissor: ___________ CPF: ______________________
Endereço: ____________________________________________________________________
Bairro: _______________ Cidade: ___________________ Estado: ______ CEP: ____________
Data de Nascimento: _____ /_____ /________
Telefone: (___) ________________ Celular: (___) ____________________
E-mail: _______________________________________
Data: _____ /_____ /________
Assinatura: _______________________________________________

DADOS DAS FOTOGRAFIAS
Categoria Brasil
Número de fotos inscritas: __________
Título: _______________________________________ Inscrição nº: __________________
Título: _______________________________________ Inscrição nº: __________________
Título: _______________________________________ Inscrição nº: __________________
Categoria Araras
Número de fotos inscritas: __________
Título: _______________________________________ Inscrição nº: ___________________
Título: _______________________________________ Inscrição nº: ___________________
Título: _______________________________________ Inscrição nº: ___________________

* O número de inscrição será colocado pela organização do concurso.

