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Regulamento 

1º Organização
A organização da Mini-Maratona Fotográfica IPF, realizada 
na cidade do Porto, é da responsabilidade do Instituto 
Português de Fotografia (IPF) com sede na Rua da Vitória, 
129, 4050-634 Porto.

2º Objectivo
a) A Mini-Maratona Fotográfica IPF visa celebrar o Dia 
Mundial da Fotografia. A celebração consistirá num 
pequeno percurso fotográfico pela cidade do Porto, através 
da obtenção em 5 locais pré-determinados, de imagens 
inspiradas, mas não copiadas, em fotografias de autores 
reconhecidos que neles serão disponibilizadas;
b) É obrigatória a realização de fotografias em cada um 
desses locais;
c) Cada participante assume integralmente a 
responsabilidade decorrente dos acidentes pessoais e/
ou furtos que possam ocorrer durante a sua participação 
na Mini-Maratona Fotográfica IPF e pela obtenção de 
imagens de pessoas ou situações protegidas pelos 
direitos à imagem.

3º Participantes
a) A participação na Mini-Maratona Fotográfica IPF 
é individual e aberta a fotógrafos maiores de idade e 
residentes em Portugal;
b) Os participantes deverão possuir uma câmera 
fotográfica digital e respectivo cartão de memória;
c) O número máximo de participantes será de sessenta 
(60);
d) A Mini-Maratona Fotográfica IPF pode ser cancelada 
se, até ao dia 15 de Agosto de 2019, não houver pelo 
menos vinte inscrições. No caso de cancelamento da 
Mini-Maratona Fotográfica IPF, o valor da taxa paga 
será devolvido aos inscritos, mediante a devolução do 
respectivo recibo;
d) Os dados pessoais dos participantes encontram-se ao 
abrigo da nova lei de protecção de dados e serão usados 
apenas para comunicações relacionadas com a Mini-
Maratona Fotográfica IPF.

4º Duração
a) A Mini-Maratona Fotográfica IPF terá a duração 
aproximada de 5 horas, iniciando-se com a reunião dos 
inscritos às 08h do dia 19 de Agosto de 2019, em local a 
designar no Porto via email, terminando às 13h no último 
local de recolha de imagens; 
b) O decorrer da Mini-Maratona Fotográfica é acompanhado 
por dois formadores do IPF, que nos locais referidos na 
cláusula 2,a) farão a entrega das fotografias que devem 
servir de inspiração aos participantes. 

5º Inscrições
a) As inscrições estão abertas até ao dia 15 de Agosto de 
2019 e têm um valor de 5,00 € (cinco euros) por participante, 
podendo este valor ser descontado directamente num 
Workshop no ano lectivo 2019/2020;
b) A taxa de inscrição pode ser recuperada no caso de 
desistência comunicada até ao dia 15 de Agosto de 2019, 
sendo também devolvida no caso de cancelamento da 
actividade por parte do IPF;
c) A comunicação da desistência deverá ser feita por 

escrito para o email: ipf.porto@ipf.pt
d) Em ambos os casos referidos na alínea anterior, a 
devolução da taxa de inscrição depende da entrega do 
respectivo recibo; 
e) Para efectuar a inscrição consulte: 
www.ipf.pt/site/dia-mundial-da-fotografia-2019

6º Prémios
1.º Prémio: um voucher de 250€ em formação no IPF 
durante o ano lectivo 2019/2020.
2.º Prémio: um voucher de 150€ em formação no IPF 
durante o ano lectivo 2019/2020.
3.º Prémio: um voucher de 75€ em formação no IPF 
durante o ano lectivo 2019/2020.

Os prémios atribuídos são pessoais, intransmissíveis e 
não podem ser substituídos por dinheiro.

7º Entrega dos trabalhos
a) A entrega das fotografias a concurso deverá ser feita no 
dia 19 de Agosto de 2019, até às 24h;
b) Cada participante deverá enviar uma fotografia por cada 
imagem fornecida a ser interpretada durante o percurso, 
num total de cinco fotografias;
c) As fotografias deverão ser enviadas, por email ou 
wetransfer, para: ipf.luis.aniceto@ipf.pt
d) O email deverá ser identificado da seguinte forma:
M I N I _ M A R AT O N A _ I P F _ ( C I D A D E ) _ ( N O M E ) _ ( N º 
PARTICIPANTE);
e) Só serão aceites fotografias em formato digital JPEG.

8º Júri
a) O Júri do concurso é composto por três elementos 
escolhidos pela Organização, e classificará as fotografias 
nos seguintes parâmetros: qualidade técnica, composição, 
interpretação, consistência do conjunto;
b) O júri pode não atribuir qualquer prémio no caso de 
os trabalhos apresentados não serem merecedores de 
distinção.

9º Decisão do Júri
Da decisão do Júri não há recurso.

10º Divulgação dos Vencedores
O nome dos vencedores da Mini-Maratona Fotográfica IPF, 
será anunciado nas redes sociais do IPF e comunicado 
aos próprios na semana do evento. Os prémios serão 
entregues via email. 

11º Direitos de autor
a) A inscrição na Mini-Maratona Fotográfica IPF implica 
a concessão ao IPF do direito de usar as fotografias 
apresentadas para notícia, actual ou futura, do evento e 
promoção de idêntica iniciativa futura; 
b) A autoria das imagens será sempre mencionada.

12º Responsabilidade da Organização
O IPF reserva o direito de modificar os termos e condições 
do presente Regulamento ou anular a Mini-Maratona 
Fotográfica IPF. O IPF não será responsável por atrasos, 
greves, acidentes naturais ou outros factores externos que 
possam prejudicar o bom desempenho da Mini-Maratona 
Fotográfica IPF.


