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III CONCURSO FOTOGRÁFICO “VILLAS EM FOCO” DIGITAL 

 

REGULAMENTO 

 

Inscrições: de 30/10 a 16/11 (18 dias);                                                                                                                                 

Pré-seleção pela Comissão Julgadora: 17/11 a 20/11 (04 dias);                                                                                                                   

Votação: 21/11 a 28/11 (07 dias);                                                                                                                                           

Resultado: 30/11 

 

O III CONCURSO FOTOGRÁFICO “VILLAS EM FOCO” DIGITAL é instituído pela 

Associação dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas, com sede na Rua 

Dr. Melo Viana, nº 224, 3º piso, Centro de Conselheiro Lafaiete, estado de Minas Gerais, inscrita 

no CNPJ 05.112.949/0001-05. 

 

1-INSCRIÇÕES 
1.1- Em sua terceira edição, o Concurso Fotográfico “Villas em Foco” Digital será realizado de 

forma digital, compreendidos entre prazo de inscrição (envio de fotografias inscritas por e-mail, 

seleção das melhores fotos, votação pública pela internet e premiação). O Concurso terá as 

inscrições válidas de 30 de Outubro a 16 de Novembro de 2020, (18 dias) sendo composto 

de 01 (uma) Pré-seleção pela comissão julgadora, entre as datas de 17 de Novembro a 20 de 

Novembro (04 dias) O encaminhamento das fotos inscritas poderá ser feito até às 17h00 do 

dia 16 de Novembro de 2020 – último dia de inscrição. A votação terá validade do dia 21 de 

Novembro a 28 de Novembro de 2020 (07 dias), encerrando às 18h. Não serão 

COMPUTADOS os VOTOS  realizados nas redes sociais após o horário de 18h do dia 28 DE 

NOVEMBRO.  O Resultado será dia 30 de Novembro de 2020 nas redes sociais. 

 

AS INSCRIÇÕES SERÃO GRATUITAS. 

  

1.2- Qualquer pessoa física interessada, com idade igual ou superior a 16 anos, poderá participar da 

inscrição, desde que cumpra as condições do presente Regulamento. 

 

1.3- Se, por ventura, o ganhador for menor de idade, o prêmio poderá ser retirado pelo responsável 

legal devidamente documentado. 

 

1.4- Para participar do III Concurso Fotográfico “Villas em Foco” Digital, o participante deverá 

fotografar um local de sua escolha, na região do Circuito Villas e Fazendas, englobando um ou mais 

municípios associados e enviar para o e-mail: comunicacao.villasefazendas@gmail.com, no período 

estipulado. No momento em que enviar a foto, o participante deverá enviar também: nome completo, 

endereço residencial completo, bairro, profissão, idade e mencionar o local da foto. 

1.5- Após a confirmação da inscrição por email, o participante deverá postar em seu instagram no feed, 

as fotos que foram inscritas marcando o @villasefazendas e #VillasemFoco, deixando o instagram 

aberto (público) até o dia 30 de Novembro de 2020 

 

mailto:comunicacao.villasefazendas@gmail.com
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1.6- A foto tem que ser recente (validade inicial: Janeiro de 2020), inédita e autoral. 

 

1.7- Caso o participante inscreva uma foto que não seja de sua autoria, caberá apenas a ele arcar com 

quaisquer consequências que sua ação venha ter, inclusive implicações legais, sendo o Circuito 

Turístico Villas e Fazendas isento de qualquer responsabilidade acerca disso. 

  

1.8- Caso não haja inscritos suficientes para a realização do concurso, o prazo das inscrições 

poderá ser prorrogado, conforme decisão da Diretoria e Associados do Circuito Villas e Fazendas 

de Minas.  

 

1.9- Será aceito até cinco fotos por pessoa. Após o envio e a confirmação do recebimento pelo Circuito 

Villas e Fazendas de Minas, as fotos não poderão ser substituídas.   

  

2- CONDIÇÕES 
2.1- Somente serão aceitas fotografias de localidades pertencentes à Associação dos Municípios do 

Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas e portanto participantes do III Concurso Fotográfico 

Digital “Villas em Foco”: Caranaíba, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Conselheiro 

Lafaiete, Cristiano Otoni, Itaverava, Lamim, Piranga, Queluzito, Rio Espera, Santana dos 

Montes e Senhora de Oliveira.  
 

2.2- Membros da Diretoria e representantes de Municípios associados do Circuito Villas e 

Fazendas de Minas, não poderão participar deste concurso. 

 

2.3- Fotografias compostas, sobreposições e imagens manipuladas digitalmente, que apresentarem 

interferência eletrônica e/ou montagens, colagens, com modelos e quaisquer pessoas ou com qualquer 

outro artifício, serão excluídas do concurso.  

2.4- Não serão aceitos pseudônimos; 

2.5- Não serão aceitas fotos com pessoas e fotos com nudez; 

2.6- Fotos participantes do I e II Concursos Fotográficos “Villas em Foco” 2013 e 2016, não poderão 

participar da Seleção do Concurso ano de 2016.  

 

3. SELEÇÃO  
3.1- Após o recebimento das fotos, a comissão julgadora, composta pela Diretoria e representantes dos 

Municípios Associados ao Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas, farão uma pré-seleção das 

melhores fotografias. Serão selecionadas duas fotos de cada cidade, totalizando 24 fotos. Caso não haja 

fotos de algum município do Circuito Villas e Fazendas, não haverá nova seleção.  

As decisões da comissão julgadora são soberanas, definitivas e irrecorríveis, não cabendo qualquer 

impugnação ou recurso.  

 

4. VOTAÇÃO  
 4.1- Após a seleção da Comissão Julgadora, o material será disponibilizado no feed do Instagram: 

@villasefazendas para iniciar o sistema de votação popular. As fotos serão numeradas por ordem de 

data e horário de inscrição e os usuários poderão votar no comentário da postagem, colocando o número 
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a que corresponde a foto que está concorrendo. O voto será contabilizado por usuário apenas uma vez. 

Se der empate, haverá nova votação. 

4.2 – Para fins de publicação e divulgação, os organizadores poderão reproduzir as fotografias com 

alguns recortes para adequar a imagem à mídia. As referidas fotos do III CONCURSO 

FOTOGRÁFICO “VILLAS EM FOCO” DIGITAL farão parte do arquivo fotográfico da Associação 

dos Municípios do Circuito Turístico Villas e Fazendas de Minas. 

4.3- Não serão COMPUTADOS os VOTOS  realizados nas redes sociais após o horário de 18H do 

dia 28 DE NOVEMBRO.   
 

 

 

5- PREMIAÇÃO 

5.1- As duas fotos mais votadas serão as vencedoras. O resultado será divulgado no dia 30 de 

Novembro de 2020, às 15h00, com transmissão ao vivo pelo instagram. 

* Prêmio para 1º lugar R$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro; 

* Prêmio para 2º lugar: R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro para segundo lugar.  

 

5.2- A Entrega do prêmio se dará na sede do Circuito Villas e Fazendas, na Rua Dr. Melo Viana, nº 

224, 3º piso, Centro de Conselheiro Lafaiete/MG até 30 (trinta) dias, a contar na data da divulgação do 

resultado, obedecendo as normas sanitárias por conta da covid 19 (Uso obrigatório de máscara e álcool 

em gel, além do distanciamento social). 

5.3 - Ao receber o comunicado de contemplação, o ganhador deverá enviar, em até 07 (sete) dias 

corridos, cópia do seu RG, CPF e comprovante de residência para o local indicado pela promotora. 

5.4- O prêmio distribuído deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado. 

5.5- O prêmio é pessoal e intransferível. Será considerado ganhador apenas o titular da foto, o mesmo 

identificado no momento do envio do material, pelo email do Circuito.  

5.6-. Na eventualidade do contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu inventariante, que 

deverá comprovar tal condição fornecendo os documentos obrigatórios. 

5.7- Prescrição do direito aos prêmios: De acordo com o artigo 6º. do Decreto nº 70.951 de 1972, caso 

o prêmio não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias contados a partir da data da 

apuração, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido pela empresa 

promotora. 

 

5.8- Todas as fotografias serão exibidas no Instagram do Circuito Villas e Fazendas de Minas - 

@villasefazendas, como uma das ações, passando as mesmas à propriedade do Circuito, com os 

créditos ao fotógrafo.  

5.9- O Circuito Villas e Fazendas reserva para si, desde já, o direito incontestável de reproduzir as 

fotografias inscritas em seu material institucional a qualquer momento e por tempo indeterminado, 

dando os devidos créditos ao fotografo. 
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6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1-Ao efetuar sua inscrição gratuitamente, o participante aceitará todas as disposições deste 

regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará desclassificação 

das fotografias inscritas e, consequentemente, do respectivo participante.  

6.2- Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.  

6.3- Qualquer dúvida sobre o concurso ou sobre o presente regulamento devem ser encaminhadas ao 

e-mail: comunicacao.villasefazendas@gmail.com. 

6.4- O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e na concordância com todos os itens deste 

regulamento.  

6.5- Fica eleito, desde já, o foro central da Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG para solução de 

quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção. 

 


