
 
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO MEIO AMBIENTE 

DO DISTRITO LC 5 PIP AUGUSTIN SOLIVA 

TEMA: “FOCANDO COM UM NOVO OLHAR” 

 

Prezados Leões e LEOs,  

Venho por meio desta e por solicitação do DG Edson José Lopes das Neves 

do DISTRITO LC 5 PIP AUGUSTIN SOLIVA - AL 2021/2022, convidar a 

todos (as) os (as) Leões e LEOs a participarem do CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA DO MEIO AMBIENTE DO LIONS, com o tema          

“FOCANDO COM UM NOVO OLHAR”.  

 

REGRAS  

 

Qualquer Leão ou Leo em pleno gozo de seus direitos podem inscrever 

fotografias que mostrem o MEIO AMBIENTE onde seu clube atua no 

Distrito, (A foto deve expor o ambiente local da Região Geográfica do 

Distrito ou comunidade que o Lions ou Leo Clube serve). Fotografias que 

incluam pessoas serão desclassificadas. Todas as fotos devem trazer e 

mostrar tema da natureza (tais como vegetação, animais, fenômenos 

meteorológicos, paisagem).  

As fotos devem ser originais e sem alterações. Fotos que tenham Todas as 

fotos devem trazer e mostrar tema da natureza (tais como vegetação, animais, 

fenômenos meteorológicos, paisagens).  

As fotos devem ser originais e sem alterações. Fotos que tenham sido 

digitalmente alteradas para além da otimização padrão (remoção de 

poeira, recorte, ajustes razoáveis de exposição, cor e contraste etc.) serão 

desqualificadas.  



 
 

 

O julgamento imparcial das fotografias deverá focalizar-se na originalidade, 

mérito artístico e representação do tema.  

 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

 

O Concurso é desenvolvido em diversas etapas, sendo que a primeira delas 

será o envio das fotos pelo presidente dos Clubes, por e-mail, em alta 

qualidade, até o dia 01/11/2021, à Assessora do Concurso de Fotografia e os 

(as) Leões e LEOs poderão inscrever quantas fotos desejarem.  

O Presidente do Clube deverá informar, qual região pertence, o nome do (a) 

Leão ou Leo responsável pela foto (formulário anexo). Caso o (a) Leão ou 

Leo tiver mais do que uma foto o Presidente deverá enviar no mesmo e-mail.  

Em seguida, as FOTOS dos (as) Leões e LEOs recebidas passarão por uma 

COMISSÃO que escolherá 03 (três) fotos de cada Região do Distrito LC5 

que irão competir entre si regionalmente representando os (as). Leões/LEOs 

fotógrafos dos 56 Clubes espalhados por 35 (trinta e cinco) municípios 

(Região Baixada Santista e Litoral Sul, ABCD, Metropolitana, Alto do Tietê, 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, Vale Histórico) que compõem o Distrito 

LC-5 PIP AUGUSTIN SOLIVA.  

Os Leões e LEOS fotógrafos responsáveis pelas 18 (dezoito) fotos 

selecionadas serão avisadas pela Assessora e providenciarão a impressão de 

suas fotos (na medida 8x10 polegadas) e enviarão pelo correio à Assessora 

do Concurso de Fotografia do Meio Ambiente até o dia 10/11/2021.  

Data e local do julgamento das fotos serão divulgadas em breve.  

As 06 (seis) fotos que receberem mais votos, SENDO UMA PARA CADA 

REGIÃO do DISTRITO LC5, ganharão o 1º Lugar!!!  



 
 

 

Os (as) Leões e LEOs vencedores terão suas fotos divulgadas no dia 

25/11/2021 na 2ª. RCGD em Pindamonhangaba, onde receberão 

reconhecimentos e homenagens.  

As fotos classificadas em 2º. e 3º. Lugares, em cada Região, receberão 

reconhecimentos e homenagens.  

Na etapa seguinte será escolhida, pela comissão, UMA FOTO entre as 06 

(seis) que representará a FOTO VENCEDORA no Distrito LC5, que irá 

competir com os demais Distritos que compõem o DISTRITO MÚLTIPLO 

LC.  

O Distrito Múltiplo LC fará uma exposição das fotos de cada DISTRITO 

que faz parte do MÚLTIPLO LC em sua Convenção Distrital, que ocorrerá 

em maio/2022. A fotografia premiada e as demais, segundo e terceiro lugar 

receberão os reconhecimentos do DMLC.  

O fotógrafo vencedor recebera um troféu, e a foto será exibida no site de 

DMLC e outras mídias  

AS demais regras que deverão ser observadas para participação do Concurso 

encontram-se em anexo.  

Assim, na certeza de contar com a participação de um grande número de 

LEÕES E LEOS dos Clubes do Distrito LC5 PIP AUGUSTIN SOLIVA, 

coloco-me à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida relacionada 

ao presente concurso.  

BOA SORTE A TODOS NÓS!  

 

LEONÍSTICAMENTE,  

Assessora do Concurso de Fotografias 

CaL Márcia Maria Bergamini Silva  

E-mail concurso.fotografiadolc5@gmail.com  

Tel. 11-98747-1825 

 



 
 

 

REGRAS IMPORTANTES DO CONCURSO AL 2021/2022 

1) QUEM PODE PARTICIPAR 

 

 

O Concurso está aberto a todos (as) os (as) 

LEÕES E LEOS do Distrito LC5PIP 

AUGUSTIN SOLIVA 

 

        2) MEDIDAS DAS FOTOS As dimensões das Fotografias não poderão 

ser inferiores nem superiores a 20,3 por 25,4 

cm (8 a 10 polegadas). 

 

        3) MATERIAL Fotografia original inalterada e de alta 

qualidade podendo ser colorida ou em preto 

e branco. As fotografias não podem incluir 

pessoas. 

 

     4) DESCLASSIFICAÇÃO A fotografia que não cumprir as exigências e 

prazos do concurso será desclassificada. 

 

    5) JULGAMENTO As fotografias serão julgadas de acordo com 

sua originalidade, mérito artístico e 

representação do tema. As fotos devem ser 

originais e sem alterações. As fotos devem 

expor o meio ambiente local da comunidade 

em que o Lions ou Leo clube serve 

 

    6) CUSTOS DESPESAS Os LEÕES e LEOS fotógrafos aceitam a 

responsabilidade pelos custos de tirar e 

processar as fotografias. As fotografias serão 

de propriedade do Distrito LC5 PIP 

AUGUSTIN SOLIVA. O Distrito reserva-se 

o direito de desqualificar as fotografias 

inscritas que não atendam os critérios do 

concurso ou que possam ser consideradas 

inapropriadas ou censuráveis. 

 

    7) IDENTIFICAÇÃO As fotografias vencedoras enviadas pelo 

correio deverão ser identificadas no verso 

por meio de uma pequena etiqueta com o 

nome da Região, Clube e do Fotógrafo 

 

 



 
 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO CONCURSO DE 

FOTOGRAFIA DO MEIO AMBIENTE  

TEMA: “FOCANDO COM UM NOVO OLHAR” 

GESTÃO 2021/2022 

 

DISTRITO: _________________________________________________ 

CLUBE: ____________________________________________________ 

Nº DO CLUBE: ______________________________________________ 

REGIÃO DO DISTRITO: ______________________________________ 

Nome do (a) Leão/LEO Fotógrafo: _______________________________ 

E-mail do (a) Leão/LEO Fotógrafo: ______________________________ 

Nome da Fotografia: __________________________________________ 

Local que foi tirada: __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Este formulário de inscrição deverá ser preenchido e enviado junto com 

a fotografia para o e-mail da 

Assessora do Concurso de Fotografias 

CaL Márcia Maria Bergamini Silva  

concurso.fotografiadolc5@gmail.com 


