https://bit.ly/cigarras2021

REGULAMENTO
1. O concurso está aberto a todos os fotógrafos, amadores ou profissionais residentes em Portugal.
2.
A inscrição neste concurso é gratuita. O participante tem de estar registado em
www.biodiversity4all.org e registar as fotos participantes na plataforma com a respectiva data e
localização.
3. Apenas fotos captadas em território português e datadas da Primavera/Verão de 2021 podem ser
sujeitas a concurso.
4. Cada participante pode concorrer com 1 a 3 fotografias da sua autoria. Os organizadores do concurso
não podem ser participantes.
5. O prazo de submissão é 31/08/2021.
6. Todas as espécies de cigarras com ocorrência em Portugal são elegíveis, excepto Cicada orni e Cicada
barbara (consulte aqui as 11 espécies elegíveis). A identificação das espécies fotografadas é confirmada
pela organização. Sempre que possível recomenda-se a filmagem ou gravação das cigarras fotografadas
para facilitar a confirmação da identificação.
7. As fotos devem cumprir os seguintes requisitos: a) apresentar cigarras adultas como um todo, em
posição dorsal ou lateral, macho(s) e/ou fêmea(s); b) não terem sido manipuladas digitalmente além de
recorte, enquadramento e correção de luminosidade e contraste; c) devem apresentar animais vivos em
condições naturais.

8. Para formalizar a participação, as fotografias devem ser enviadas em formato de alta resolução para o
email cigarrasdeportugal@gmail.com, acompanhadas do respectivo link de registo em
biodiversity4all.org, nome do participante e email de contacto.
9. A organização informará os participantes da eligibilidade das suas fotos até 5 de Setembro.
10. Serão seleccionadas 10 fotos finalistas pela equipa Cigarras de Portugal com base em critérios de
qualidade estética e interesse científico, não havendo lugar a recurso dessa decisão. Cada participante
poderá apenas estar representado com uma foto entre as finalistas.
11. As 3 fotos mais votadas pelo público de entre as finalistas serão as vencedoras. A votação decorrerá
on-line de 15 a 25 de Setembro de 2021. As fotografias vencedoras serão divulgadas nos canais de
comunicação do cE3c e das redes sociais do projeto “Cigarras de Portugal”- Instagram, Facebook e
Twitter). Haverá lugar a uma sessão de divulgação pública virtual dos vencedores em data a anunciar.
12. A inscrição no concurso implica a aceitação dos termos deste regulamento, bem como a autorização
da utilização das fotografias para fins de divulgação científica com crédito ao respetivo autor.

PRÉMIOS:
1º Prémio - voucher de 80 Eur em produtos da loja on-line NIOBO-acessórios para fotografia e vídeo
(www.niobo.pt)

2º Prémio – voucher de 20 Eur em produtos com oferta dos portes de envio na loja on-line MARRONOficina da Castanha (www.marron.pt)

3º Prémio – voucher de 20 Eur em produtos na loja on-line PURO VERDE – Eco store (www.puroverdeecostore.com)
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