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REGULAMENTO 

2º CONCURSO FOTOGRÁFICO ‘BELEZAS DE ANCHIETA’ 

1. DO CONCURSO 

1.1 O  I Concurso fotográfico “Belezas de Anchieta” é promovido pela Prefeitura de

Anchieta,  Espírito  Santo,  por  meio  da Gerência  Operacional  de Apoio  Técnico  de

Comunicação Social,  e tem caráter  exclusivamente  cultural,  não havendo qualquer

modalidade de sorteio ou pagamento por parte dos participantes. É aberto a fotógrafos

amadores e profissionais de todas as idades e será realizado exclusivamente na fan

page da Prefeitura de Anchieta no Facebook. (facebook.com/anchieta.es) 

1.2 O presente concurso cultural visa promover as belezas e os pontos turísticos do

município  de  Anchieta,  oferecendo  uma  oportunidade  aos  cidadãos  de  Anchieta,

turistas  e  qualquer  pessoa  (internauta)  para  contribuírem  com  a  divulgação  das

potencialidades  turísticas,  culturais  e  religiosas  de  Anchieta  por  meio  de  registros

fotográficos.

1.3 As CINCO fotos mais “curtidas” serão premiadas com:

COLOCAÇÃO PRÊMIO LOCAL TELEFONE
1º 01 diária com acompanhante  no Coqueiro Praia 

Hotel
Iriri (28) 3536-1246

2º 01 prato ‘Camarão Internacional’ para duas pessoas
do Papaco’s Restaurante

Castelhanos (28) 3534-1534

3º 01 moqueca para duas pessoas no Restaurante 
Maré Alta

Praia dos Namorados (28) 3536-5619

4º 01 porção para duas pessoas na Cozinha do 
Pescador 

Praia Costa Azul (28) 3534-1369

5º 01 almoço para duas pessoas no Restaurante 
Italiano Dom Bernardo

Alto Pongal (28) 3534-1899

*A diária deverá ser reservada com antecedência e não valerá para finais de semana prolongados e nem na alta temporada.

1.3.1- As  dez melhores  fotos  irão  compor  o  Cover  Photo  da Fan  Page  da

Prefeitura de Anchieta no Facebook (https://www.facebook.com/AnchietaES).  Todas

as fotos enviadas poderão ser utilizadas, citando os autores, em outras campanhas
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institucionais  da  municipalidade  e  em  uma  futura  exposição  fotográfica  que  será

promovida pela Gerência de Comunicação Social. 

1.3.2- Ao  enviar  a  foto,  a  pessoa  se  responsabiliza  e  declara  ser  o  autor,

cabendo a ele toda a responsabilidade legal sobre a imagem, no que diz respeito a

direitos  autorais,  isentando  a  Prefeitura  e  parceiros  de  qualquer  ônus.  Além  de

autorizar o uso da imagem em tempo indeterminado pela Prefeitura de Anchieta.

2. PERÍODO DO CONCURSO

2.1 Este concurso terá início, para envio das imagens, no dia 04 de abril de 2022 e se

encerrará no dia 03 de maio de 2022, às 12 horas. O prazo para curtidas das imagens

deste concurso se estenderá até o dia 04 de maio de 2022, às 12h.

2.2 No dia 05 de maio de 2022, a partir das 15 horas, serão divulgados os nomes dos

vencedores. 

3. COMO PARTICIPAR DO CONCURSO FOTOGRÁFICO

3.1 Os participantes deverão enviar  fotos de atrativos turísticos, culturais e religiosos

de Anchieta, bem como qualqu er imagem  - incluindo gastronomia e cultura  típica,

bem como paisagens do município - para o e-mail belezasdeanchieta@gmail.com.

3.2 O assunto do e-mail deve ser “Concurso Fotográfico Belezas de Anchieta”.

3.3  Os  participantes  devem  enviar  a  foto  anexada,  com  o  assunto  “Concurso
Fotográfico Belezas de Anchieta”. No corpo do e-mail devem registrar:
- Nome do autor da foto;

- Local da foto; 

- Título da foto; 

- Telefone para contato. 

Ao enviar o arquivo, o autor assume a responsabilidade sobre o direito autoral

da imagem e autoriza o uso da foto sem custo e com prazo indeterminado para o

uso da Prefeitura e seus parceiros.

mailto:belezasdeanchieta@gmail.com
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3.4 Os participantes podem inscrever quantas fotos desejarem neste concurso. Cada

foto deve ser encaminhada    INDIVIDUALMENTE   contendo os dados requeridos  

neste regulamento para cada participante (conforme item 3.3).

3.5  As  inscrições  serão  feitas  exclusivamente  por  e-mail. Para  efeitos  de

recebimento das inscrições, será considerada a data de envio do e-mail constando na

mensagem.

3.6 Não serão aceitas e nem publicadas fotos exclusivas de pessoas, que

 Neste caso a inscrição será invalidada automaticamente. 

3.7  A validação da inscrição neste concurso ocorrerá EXCLUSIVAMENTE por

meio de uma resposta oficial enviada do e-mail belezasdeanchieta@gmail.com. 

3.8 As fotos têm que ter boa qualidade, acima de 800 KB, preferencialmente com

2500  px  de  largura  e  no  formato  paisagem.  Fotos  com  baixa,  resolução,  com

logomarcas não serão publicadas, dessa forma, excluídas da competição.

3.9  O participante também receberá no e-mail de confirmação o link oficial  da foto

inscrita postada no álbum do concurso, na Fan Page da Prefeitura de Anchieta no

Facebook (https://www.facebook.com/Anchieta.ES), onde a votação das fotos será

registrada através do número de “curtidas”.

3.10 Um único participante pode vir a ser premiado mais de uma vez, na hipótese de

ter  inscrito  duas ou mais fotografias no presente concurso,  desde que observadas

todas as condições do presente regulamento.

4. DO PERÍODO DO CONCURSO E PREMIAÇÃO

4.1 As fotos serão publicadas em um álbum específico do concurso na Fan Page da

Prefeitura  de  Anchieta  no  Facebook  (https://www.facebook.com/Anchieta.ES) e

disponibilizadas para votação.

mailto:belezasdeanchieta@gmail.com
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4.2  A ordem de premiação ocorrerá por meio de votação, submetida essa ao maior

número de “curtidas”  realizados nas fotos concorrentes dispostas na Fan Page da

Prefeitura de Anchieta no Facebook (https://www.facebook.com/Anchieta.ES).

4.3 No dia  03 de MAIO de 2022, às 12 horas, será encerrado o envio. Já a votação

das  fotos  será  encerrada  no  dia  04  de  maio  de  2022,  às  12h  -  prazo  para  os

participantes  poderem  ainda  promover  suas  fotos  e  obterem  mais  curtidas.  A

divulgação do resultado será realizada no dia 05 de maio de 2022, a partir das 15

horas.  Após  o  encerramento  (no  dia  04/05/2017),  será  realizada  a  contagem  de

“curtidas” das fotos. As 05 imagens que receberem o maior número de “curtidas” serão

as vencedoras.

4.4  Em caso de empate será considerado vencedor o participante que tiver inscrito

primeiro a foto neste concurso. A publicação das fotos na Fan Page da Prefeitura de

Anchieta no Facebook (https://www.facebook.com/Anchieta.ES)  será a mesma ordem

de inscrição.

4.4.1- As fotos participantes deste concurso serão publicadas na Fan Page da

Prefeitura de Anchieta somente às segundas, quartas e sexta-feiras, no horário das 8h

às 15h, de acordo com a ordem de inscrição.

4.5 Fazem parte das Belezas de Anchieta paisagens naturais, culturais, religiosas  ou

arquitetônicas de todas as comunidades do interior e da sede de Anchieta. 

4.6  As  cinco fotos mais votadas (curtidas) serão publicadas na Cover Photo da Fan

Page da Prefeitura de Anchieta no Facebook (https://www.facebook.com/Anchieta.ES),

a partir  de  10 de maio  de 2022 e  em outras mídias  sociais,  materiais  gráficos,  e

demais mídias online e offline da Prefeitura de Anchieta e seus parceiros.

4.7  O prêmio é individual e intransferível, e em hipótese alguma poderá ser trocado

por outro produto/prêmio ou convertido em dinheiro. As datas e horários deveram ser

alinhados com os ofertantes do prêmios, conforme disponibilidade.

4.8 Os vencedores serão comunicados do resultado por uma ligação telefônica, e-mail

ou  por  meio  da  Fan  Page  da  Prefeitura  de  Anchieta  no  Facebook

(https://www.facebook.com/Prefeitura de Anchieta) no qual também será solicitado que
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enviem os dados cadastrais (nome completo do participante, e-mail, telefone e CPF).

Em até 48h, caso não responda o contato, será declarado vencedor a próxima foto

mais curtida, e assim sucessivamente.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1  Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de

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

5.2 O ato de inscrição neste concurso caracteriza a aceitação dos termos e condições

previstos neste regulamento.

5.3 Os participantes se responsabilizam pela autoria da imagem enviada.

5.4  Os participantes  autorizam, ao participarem deste concurso,  o  uso da imagem

enviada nas campanhas promovidas pela Prefetura de Anchieta, de forma irrestrita,

além de outros meios de divulgação que a Prefeitura de Anchieta achar necessária.

5.5  Serão  automaticamente  desclassificadas  as  imagens  que  contiverem pessoas,

desde que demonstre exposição direta da imagem. 

5.6  O traslado de ida e volta para desfrutar das premiações é de responsabilidade

exclusiva do ganhador do concurso.

5.7 Não podem participar deste concurso os servidores das Gerência Operacional de

Comunicação Social, Assessoria de Comunicação, Gerência Estratégica de Cultura e

Patrimônio  Histórico  e  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Comércio  e

Empreendedorismo de Anchieta, seus cônjujes e parentes de primeiro grau. 

5.8 Os prêmios são uma cortesia dos estabelecimentos envolvidos e fazem parte de

uma parceria entre a Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Operacional de

Comunicação  Social  e  Secretaria  Municipal  de  Turismo,  Comércio  e

Empreendedorismo de Anchieta. As disponibilidades para usufrui-los deve ser tratada

entre  o  ganhador  e  os  estabelecimentos,  a  Prefeitura  de  Anchieta  não  tem

responsabilidade sobre isso.
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Obs.  Para  confirmação  da  reserva,  deverá  entrar  previamente  em contato  com a

Pousada através do telefone (28) 3534-1369, para verificação de disponibilidade de

vagas. A reserva deve ser feita com 15 dias de antecedência e desmarcada com, no

mínimo, sete dias de antecedência.

5.19  Os casos  não previstos neste  regulamento serão avaliados e decididos pela

Gerência  de  Comunicação  Social,  responsável  pelas  Mídias  Sociais  e  Site  da

Prefeitura de Anchieta.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1- O presente Concurso poderá ser alterado e/ou suspenso ou cancelado, sem aviso

prévio, por motivo de força maior, caso fortuito ou por qualquer outro fator ou motivo

imprevisto  que  esteja  fora  do  controle  da  Prefeitura  de  Anchieta  e  que,

consequentemente, comprometa o concurso de forma a impedir. 

Anchieta, 10 de março de 2022.

Gerência Operacional de Apoio Técnico em Comunicação Social.


