
                                                                                                      
 
 
 
 

 

Avenida Tancredo Neves, 1900 – CEP 89760-000   Itá – SC 

Telefone (49) 3458-8000            www.consorcioita.com.br 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2021 

CENTRO DE DIVULGAÇÃO AMBIENTAL – CDA/CONSÓRCIO ITÁ 

 

As presentes disposições visam regular o Concurso de fotografia – "Dia da Árvore: Um olhar sobre as espécies 

nativas do Alto Uruguai", promovido pelo Centro de Divulgação Ambiental – CDA do Consórcio ITÁ, pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 1900, no município de Itá, Estado de Santa 

Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.246.598/0001-66, doravante denominado individualmente 

CDA/Consórcio Itá e/ou ORGANIZADOR. 

As espécies da flora nativas do Alto Uruguai estão presentes nos municípios lindeiros da área de abrangência 

da UHE Itá e também são utilizadas na recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) existentes no 

entorno do reservatório. Essas espécies também são de grande importância para o desenvolvimento de atividades 

de Educação Ambiental (no Horto Botânico da UHE Itá, por exemplo) e para a execução de pesquisas.  

Atualmente são produzidas no Horto Botânico da UHE Itá 111 espécies diferentes de árvores nativas da região 

do Alto Uruguai. O Horto tem capacidade de produção é de 100 mil mudas por ano e desde a sua implantação 

já produziu mais de 2,5 milhões de mudas. Na Trilha do Serelepe, existente na área os visitantes podem conhecer 

um pouco mais sobre as referidas espécies.  

 

1. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS 

1.1 O concurso visa despertar o olhar dos alunos de escolas lindeiras ao reservatório da Usina Hidrelétrica Itá 

(UHE Itá), para os espaços nos quais estão inseridos, valorizando as belezas e características locais com ênfase 

no tema "Dia da Árvore: Um olhar sobre as espécies nativas do Alto Uruguai".  

1.2 O Concurso de Fotografia tem como principal objetivo promover a temática em questão nas regiões, além 

de promover o debate e a reflexão da sociedade para a necessidade de conhecer, promover e conservar a 

biodiversidade nos municípios do entorno da UHE Itá. Poderão ser inscritas imagens de espécies do Alto 

Uruguai ou paisagens que contemplem as mesmas.  

1.3 Este concurso tem caráter exclusivamente recreativo-cultural, não estando sujeito - de forma alguma - a 

qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do artigo 3º, inciso II, da Lei n.º 5.768/71, bem como do artigo 30 

do Decreto nº. 70.951/72.  

1.4 A participação neste concurso é voluntária e totalmente gratuita, não sendo necessária a aquisição de 

qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem está condicionada ao pagamento de qualquer quantia e/ ou valor, 

pelos participantes, seja qual for sua natureza e ainda que a título de ressarcimento de tributos.  
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1.5 A participação neste concurso sujeita todos os participantes às regras e condições estabelecidas neste 

Regulamento. Desta forma, o participante ou seu representante legal, no ato de seu cadastro, adere a todas as 

disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e 

totalmente, todos os itens deste Regulamento. 

1.6 Os autores das melhores Fotografias contemplando a temática "Dia da Árvore: Um olhar sobre as espécies 

nativas do Alto Uruguai", serão selecionados pela Comissão de Avaliação, de acordo com as disposições 

previstas neste regulamento. 

1.7 Poderão se inscrever estudantes de 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.  

 

2.  QUEM PODE PARTICIPAR 

2.1 O concurso contará com uma categoria e poderão participar os alunos do 5º ano do ensino fundamental ao 

3º ano do ensino médio, que estejam efetivamente matriculados em uma das escolas dos 11 municípios lindeiros 

da área de abrangência da UHE Itá, sendo eles: Alto Bela Vista/SC, Arabutã/SC, Concórdia/SC, Ipira/SC, 

Itá/SC, Peritiba/SC, Piratuba/SC, Aratiba/RS, Marcelino Ramos/RS, Mariano Moro/RS e Severiano de 

Almeida/RS. 

2.2 A inscrição deverá ser realizada via site através de formulário e o envio da fotografia automaticamente 

inscreve o participante no concurso. Ao enviar a fotografia, o aluno receberá uma resposta automática 

confirmando a sua inscrição. 

2.3 A divulgação do regulamento será realizada por e-mail (enviado para todas as escolas), assim como via site 

do Consórcio Itá (www.consorcioita.com.br). 

2.4 Cada participante poderá participar com apenas uma fotografia, em cores e/ou preto e branco, sem qualquer 

tipo de edição, produzidas no ano 2021, digitais, não premiadas em outros concursos, retratando o tema em suas 

variadas representações (culturais, simbólicas, econômicas, artísticas, entre outros). 

2.5 As datas poderão sofrer alteração, a critério do ORGANIZADOR, desde que este encaminhe um e-mail a 

todos os participantes informando as alterações ocorridas. O e-mail do participante será aquele que estiver 

vinculado à inscrição. 

2.6 A fotografia deverá ter resolução mínima de dois megapixels e poderá ser enviada no período de 1 a 24 de 

outubro de 2021. 

2.7 No formulário haverá campos para inserir o nome do participante, o nome da escola, o município, uma frase 

sobre a imagem e autorização de um dos pais ou representante legal para os participantes menores de idade. 
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2.7.1 A participação de menores de idade está condicionada a autorização expressa no formulário de um dos 

pais ou representante legal 

2.8 Ficam impedidos de participar deste Concurso de fotografia os parentes de até segundo grau dos funcionários 

da instituição organizadora, bem como dos componentes das Comissões de Avaliação e Julgadora que estudem 

nas escolas participantes, sob pena de desclassificação e de responsabilização nos termos da Lei. 

 

3. PRAZOS 

ETAPA PERÍODO  
Lançamento  21 de setembro de 2021 
Divulgação 21 de setembro a 1 de outubro de 2021 
Inscrições  1 de outubro a 24 de outubro de 2021 
Análise  25 de outubro a 1 de novembro de 2021 
Resultados  5 de novembro de 2021 
Premiação A partir de 5 de dezembro de 2021 

 

4. ETAPAS 

O Concurso de Fotografia é dividido nas etapas descritas a seguir: 

a) Inscrições: Ocorrerão no período de 1/10/2021 e 24/10/2021.  

b) Seleção dos finalistas: Após as inscrições, as fotografias serão submetidas à uma Comissão de Avaliação que 

terá até o dia 1 de novembro de 2021 para avaliação das mesmas. 

c) Divulgação dos resultados: Será realizada via redes sociais no dia 5 de novembro de 2021 – Evento de 

aniversário de 20 anos do CDA.  

d) Premiação: A equipe de educadores do Centro de Divulgação Ambiental - CDA fará a entrega dos prêmios 

de forma presencial nas escolas onde os alunos ganhadores estudam, a partir do dia 05/12/2021.  

 

5. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

5.1 O Consórcio Itá formará uma Comissão de Avaliação especificamente para esse fim, composta por seis 

membros: Dois representantes do Consórcio Itá, dois representantes da Usina Hidrelétrica Itá e dois membros 

externos. 

5.2 Todas as decisões da Comissão de Avaliação são soberanas, não cabendo, em qualquer etapa do Concurso, 

seja durante a avaliação, seja na efetiva premiação, recursos ou impugnações por partes dos participantes. 
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6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

6.1 A primeira etapa de avaliação, realizada pela Comissão de Avaliação tem por objetivo verificar o 

atendimento aos requisitos estipulados para a participação, o preenchimento correto e completo da Ficha de 

Inscrição, a submissão da fotografia de acordo com a temática, bem como a aderência do projeto aos objetivos 

do Regulamento, sob pena de desclassificação automática.  

6.2 Dentre os critérios a serem utilizados, cada fotografia será avaliada quanto à criatividade, inovação, 

originalidade, vinculação com tema proposto. Cada um dos critérios receberá uma nota de 0 a 5. As notas serão 

somadas e a média do somatório estabelecerá a nota final do participante. 

6.3 As informações de avaliação e julgamento são confidenciais. Nenhum projeto em hipótese alguma terá sua 

nota ou parecer divulgado. 

6.4 Os inscritos que obtiverem as maiores notas serão considerados os vencedores/ganhadores.  

6.5 O voto do Gerente do Consórcio Itá será utilizado em caso de empate. 

 

7. PREMIAÇÃO 

7.1 A premiação será:  

1º Lugar: 1 Smartphone Samsung A32 128GB 

2º Lugar: 1 Caixa de Som Bluetooth JBL Flip 5 Portátil à prova D’Água 20W USB  

3º Lugar: 1 Fone de Ouvido JBL Bluetooth Tune 500BT Pure Bass 

 

8. DIVULGAÇÃO 

8.1 À comissão organizadora reserva-se o direito de divulgar o concurso por quaisquer veículos de comunicação 

(redes sociais, e-mail marketing e canais oficiais do Consórcio Itá), sendo respeitados os créditos/autoria. Os 

direitos de exposição e uso serão transferidos ao Consórcio Itá automaticamente no ato da inscrição dos 

trabalhos, sem ônus para o mesmo. 

 

9. PENALIDADES  

9.1 Serão consideradas nulas e ficarão imediatamente desclassificadas e impedidas de concorrer aos prêmios, 

as inscrições em que se verificar tentativa de fraude ou abuso relativamente às inscrições, ou ainda da utilização 

de qualquer meio eletrônico, informático, digital, robótico, repetitivo, automático, mecânico e/ou análogo com 
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intuito deliberado de reprodução automática e/ou repetitiva de inscrições, idênticas ou não, importando na 

nulidade, também, de todas as inscrições efetuadas pelo participante que tenha se utilizado de um dos referidos 

meios ou com um dos referidos fins, ainda que nem todas as inscrições tenham resultado do uso de tais meios 

e/ou sido realizadas com tal finalidade.  

9.2 Igualmente, serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem burlar este Regulamento ou 

fornecerem qualquer tipo de informação inverídica, sendo responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera civil 

e criminal. 

 

10. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES  

10.1 Todos os dados fornecidos pelos participantes no ato de inscrição ficarão armazenados pelo 

ORGANIZADOR que se compromete a utilizar as referidas informações somente para os fins definidos neste 

Regulamento. Fica facultado ao ORGANIZADOR e às Comissões de Avaliação conferir a autenticidade e 

veracidade de todas as informações cedidas pelos participantes.  

10.2 Caso as informações fornecidas pelos participantes mostrem-se, a qualquer tempo, inverídicas, seja através 

da devida verificação pelo ORGANIZADOR ou pela Comissão de Avaliação, ou ainda, por outro meio de 

verificação, os participantes serão automaticamente desclassificados.  

 

11. PROPRIEDADE INTELECTUAL  

11.1 O participante garante, desde já, que é autor da fotografia apresentado, e que o mesmo não infringe 

quaisquer direitos autorais de terceiros, bem como que possui todas as autorizações para divulgação da imagem 

inscrita, sob pena de responder civil e criminalmente pelos prejuízos e/ou danos materiais e/ou morais que 

eventualmente venham a ser causados ao ORGANIZADOR e/ou terceiro lesado.  

11.2 Sem prejuízo do disposto no item 11.1 acima, os participantes do Concurso de Fotografia,  neste ato, 

assumem total e exclusiva responsabilidade pela fotografia que enviar, por sua titularidade e originalidade, 

incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra e imagem 

de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ ou a respeito de todas e 

quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados, eximindo o Consórcio Itá de 

qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.  

 

12. DADOS PESSOAIS (NOME, IMAGEM E SOM DE VOZ DOS PARTICIPANTES):  
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12.1 Ao se inscrever no Concurso, o participante autoriza o tratamento dos seus dados pessoais, especialmente 

seu nome e imagem, para a produção do concurso fotográfico objeto do presente Regulamento, observando 

sempre as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD). O participante autoriza 

também a captação de sua imagem audiovisual e a utilização desta em fotos, filmes e outras formas de 

reprodução e veiculação de imagens para fins culturais, informativos e educativos, compondo peças jornalísticas 

e publicitárias (materiais institucionais, jornais, folhetos, informativos, folders e cartazes) relacionadas à Usina 

Hidrelétrica Itá, sem finalidade comercial, para a produção de materiais institucionais e promocionais a serem 

veiculados em redes sociais, e-mail, newsletters, jornais, boletins e quaisquer outros canais oficiais do Consórcio 

Itá, sem que isso implique quaisquer ônus ou remuneração. 

12.1.1 No caso de participantes menores de idade, a autorização para o tratamento dos dados pessoais, 

especialmente seu nome e imagem, será dada expressamente por pelo menos um dos pais ou representante legal. 

12.2 Após a inscrição do participante, o(s) organizador(es) do Concurso ficam autorizado(s) ao realizar o 

compartilhamento, reprodução e veiculação, por tempo indeterminado, das fotos capturadas pelo participante, 

para compor peças jornalísticas e publicitárias (materiais institucionais, jornais, folhetos, informativos, folders 

e cartazes) relacionadas à Usina Hidrelétrica Itá, sem finalidade comercial, para a produção de materiais 

institucionais e promocionais a serem veiculados em redes sociais, e-mail, newsletters, jornais, boletins e 

quaisquer outros canais oficiais do Consórcio Itá, sem que isso implique quaisquer ônus ou remuneração. 

12.3 O participante poderá exercer quaisquer direitos previstos na LGPD, em razão do presente Concurso, por 

meio do endereço eletrônico cda@cda.org.br, em observância aos princípios do livre acesso, da transparência e 

na melhor forma da lei. 

12.4 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação, ou de pagamento de 

qualquer quantia por parte do Consórcio Itá.  

13. DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1 O presente Regulamento e o Concurso de Fotografia, poderão ser alterados, suspensos ou encerrados a 

qualquer momento, mediante comunicação prévia pelos mesmos meios de divulgação do presente Concurso.  

13.2 Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas de forma soberana e irrecorrível 

pelo ORGANIZADOR.  

13.3 Os participantes poderão esclarecer suas dúvidas através do endereço eletrônico cda@cda.org.br ou 

telefone 0800 645 5800.  

13.4 As condições do presente Regulamento estão sujeitas a alterações determinadas pelas autoridades 

governamentais.  
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13.5 O ORGANIZADOR não será responsável por problemas, falhas ou mau funcionamento técnico de 

qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware 

ou software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto 

processamento de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou a falha 

do ORGANIZADOR em recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na internet ou no 

site/formulário ligado ao Concurso, vírus, queda de energia, falha de programação (bugs) ou violação por 

terceiros (hackers).  

13.5.1 Da mesma forma, o ORGANIZADOR não se responsabiliza pela ocorrência de casos fortuitos ou de 

força maior que possam impedir a participação do usuário.  

13.5.2 Projetos enviados e/ou recebidos, por qualquer razão, fora dos prazos estipulados no presente 

Regulamento não serão considerados. 


