EDITAL EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MAIS AMOR, POR FAVOR!
BALAIO DE ARTE E CULTURA 2017
AVENIDA, MEU AMOR
CURADORIA ARTES VISUAIS
O BALAIO DE ARTE E CULTURA, por meio de sua curadoria de artes
visuais, comunica a abertura das inscrições para Exposição de
Fotografias no Balaio de Arte e Cultura, Edição 2017, no período de 06 a
10 de setembro de 2017.
1 – OBJETO
O presente Edital visa a realização de uma exposição com fotos que
demonstrem o amor, em todas as “suas formas”. Neste sentido, os
participantes inscritos deverão enviar uma foto, em arquivo digital, que
demonstre ações e relações de amor, de diferentes formas, cujas fotos
serão selecionadas pela curadoria do Balaio de Arte e Cultura e serão
expostas entre os dias 06 e 10 de setembro de 2017, durante a
realização do Balaio de Arte e Cultura 2017.
2 – INSCRIÇÕES
2.1. O Balaio de Arte e Cultura disponibilizará no site
www.balaioartecultura.com.br no dia 10 de julho de 2017, o “Edital
Exposição Fotográfica Mais Amor, Por Favor!”.
2.2. O
participante
deverá
enviar,
através
do
e-mail
fotografiabalaio7@gmail.com, até o dia 07 de agosto de 2017, uma foto
1200 x 600, em arquivo de foto digital com, no máximo 03 (três) MB,
nos formatos JPG, BMP ou PNG.
2.3. O participante deverá preencher os dados cadastrais,
solicitados no formulário ANEXO I e II deste edital, e, assim, confirmar
sua aceitação de todas as condições previstas para a participação na
exposição.
2.4. É de total responsabilidade de cada participante todas as
informações prestadas quando do preenchimento de seus dados pessoais
e demais disposições, no formulário de inscrição.
2.5. A participação é individualizada e cada participante deverá
enviar no máximo 03 (três) fotos.
2.6. Cada participante só poderá inscrever fotos de sua própria
autoria, sendo expressamente vedadas as inscrições de trabalhos de
terceiros sob pena de responsabilização pessoal.

2.7. Todas as fotos deverão guardar estrita obediência ao tema
proposto e não poderão apresentar conteúdo julgado de natureza
imprópria, nos termos da legislação vigente e dos bons costumes
aplicáveis.
3 – DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
3.1. Para formalizar legalmente a inscrição das fotografias,
é obrigatório o encaminhamento do respectivo arquivo, contendo a(s)
fotografia(s) para serem selecionadas, após o preenchimento de todos os
campos do formulário de inscrição e do termo de cessão de direitos de
uso de imagens contidos no site.
3.2. A legenda que acompanhará cada fotografia deverá conter,
obrigatoriamente, o nome do autor e quaisquer outras informações que o
mesmo considerar relevantes para a exposição.
4 – EXPOSIÇÃO
4.1. As fotos serão analisadas pela curadoria do Balaio de Arte e
Cultura e as escolhidas serão expostas durante o evento que ocorrerá
entre os dias 06 e 10 de setembro de 2017.
4.2. À curadoria é reservado tanto o direito de escolha das fotos
quanto de suas exposições, ficando ao seu único critério a faculdade de
entendimento da adequação ou não das fotos ao tema proposto, se
possuem conteúdo impróprio ao tema ou ao público em geral.
5 – OUTRAS DISPOSIÇÕES
5.1. No ato da adesão do concurso e consequente anuência ao
presente Regulamento, através da inscrição, o participante autoriza
gratuitamente, em caráter exclusivo, irrevogável, irretratável, definitivo
e universal, a divulgação de seu nome, imagem e voz, bem como das
respectivas fotos enviadas no e-mail fotografiabalaio7@gmail.com.
5.2. A curadoria do Balaio de Arte e Cultura se reserva o direito de
cancelar a exposição a qualquer momento, devido à inviabilidade para
realização, com justificativa prévia aos inscritos.
Patos de Minas, 03 de julho de 2017.
BALAIO DE ARTE E CULTURA

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo__________________________________________________
Nome do responsável/menores de idade______________________________
Data de nascimento: __/__/__ Idade: ___________________ Sexo F ( ) M ( )
Endereço: ____________________________________________ nº: ______
Complemento__________ Bairro:___________________________________
CEP:__________________ Cidade/Estado: ___________________________
Telefone/residencial:________________

Cel/WhatsApp: _______________

E-mail:________________________________________________________

Declaração
Eu, _________________________________________________, por meio
desta declaro confirmo todos os dados acima e declaro que conheço todos os
termos do Edital do “Edital Exposição Fotográfica Mais Amor, Por Favor!”,
aceitando integralmente todas as suas cláusulas e que preencho todos os
requisitos exigidos.
Localidade:_______________________, ____ de _______________ de 2017.

________________________________________________
Assinatura do participante

________________________________________________
Assinatura do Responsável (para menores de idade)

OBSERVAÇÃO: Se houver mais de um autor no projeto, todos deverão
preencher a ficha de inscrição e o termo de cessão de imagem e direitos
autorais.

ANEXO II –
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO DE USO
DE IMAGEM
Pelo presente termo eu, __________________________________________,
portador(a) do RG n⁰ _______________, CPF n⁰ _____________________,
residente no endereço ____________________________________________,
nº______ complemento ___________ cidade/Estado ___________________
declaro expressamente que:
• A(s) foto (s) que inscrevi para participação do “Edital Exposição
Fotográfica Mais Amor, Por Favor!”, é (são) de minha autoria, não incidindo
sobre a(s) mesma(s) quaisquer direitos de terceiros;
• Possuo autorização e cessão de direitos de autor e de uso de imagem dos
indivíduos fotografados e/ou para produção das obras de minha autoria;
• Autorizo a Associação Balaio de Arte e Cultura para utilizar por tempo
ilimitado as obras de minha autoria para reprodução, publicação e exibição em
todos os seus meios de divulgação e informação, veiculados em território
nacional e internacional, sem qualquer onerosidade e sem que haja algo a ser
reclamado, por mim ou terceiros, a título de direitos conexos à minha imagem
ou qualquer outro;
• Autorizo o uso da minha imagem e do meu nome nas exposições e nos
materiais de divulgação no evento Balaio de Arte e Cultura 2017, sem ônus de
espécie alguma para os seus organizadores e, ainda, sem que haja, também,
algo a ser reclamado, por mim ou terceiros, a título de direitos conexos à minha
imagem ou qualquer outro;
• Por ser a expressão da minha vontade, firmo o presente Termo.

Localidade:______________________,_____de_________________de 2017.
________________________________________________
(Assinatura/participante/responsável/menor de idade.

