REGRA DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO DMLC
O Concurso de Fotografia do Meio Ambiente do DMLC AL 2022-2023 está aberto para LEÕES e LEOS.

• Todas as fotos devem trazer e mostrar tema da natureza (tais como plantas, animais, fenômeno
meteorológico etc.) são bem-vindas.
• 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 •
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.

• As fotos devem ser de boa qualidade. Para garantir a boa funcionalidade da nossa
plataforma de inscrição, por favor envie arquivos 4032 x 4032 ou 4032 X 3024 pixels e não
mais do que 4 MB. No momento da inscrição. Serão solicitados arquivos com maior
resolução, caso um arquivo submetido seja pré-selecionado para receber um prêmio ou
menção honrosa. • Todos os fotógrafos aceitam responsabilidade.
• Os LIONS CLUBES e LEO CLUBES são convidados a enviar as fotografias DIGITAIS ao seu DISTRITO,
via E-mail ou WhatsApp.
• OS DISTRITOS através dos seus Coordenadores selecionam uma foto vencedora no

Distrito e envia para Distrito Múltiplo LC até 16 de maio de 2023
Obs: A fotografia deve ser enviada AO DISTRITO MÚLTIPLO DOS LIONS CLUBES com um formulário
de inscrição oficial preenchido e assinado ou por e-mail com suas devida recomendações. (disponível
no também no site de DMLC).
• Não será aceito mais de um concorrente. • As fotografias do concurso se tornarão propriedade
de DISTRITO MÚLTIPLO e reserva-se o direito de desqualificar concorrentes que não cumpram os
critérios do concurso ou que possam ser vistos como impróprios ou censuráveis.
• DISTRITO MÚLTIPLO LC exibirá os concorrentes em âmbito de DISTRITO MÚLTIPLO na Convenção.
• A fotografia premiada e as demais, segundo e terceiro lugar receberem os reconhecimentos do DMLC.

O fotógrafo vencedor recebera um troféu, e a foto será exibida no site de DMLC e outras
mídias. Em todos os níveis da competição, as fotos serão julgadas com imparcialidade com base
na originalidade, beleza, enquadramento, qualidade técnica e complexidade. Dúvidas, envie um e-

mail para mauricio.polivita@gmail.com ou WhatsApp (11) 992288787
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