“O Meu Mundo: Visões do Feminismo no Século 21”
Concurso de fotografia
Critérios e regras de participação
No âmbito das celebrações do seu 20º aniversário, o Lobby Europeu de Mulheres (LEM) tem o
prazer de anunciar o lançamento de um concurso de fotografia que visa demonstrar as visões
que as jovens mulheres têm do mundo em que vivem. No âmbito deste concurso procuram-se
fotografias que transportem uma criativa e poderosa expressão do tema “Feminismo do
Século 21”. Envia as tuas fotografias até 30 de Junho de 2010 para
ewl@womenlobby.org.
I.

REQUISITOS PARA PESSOAS CANDIDATAS:

Para te candidatares deverás:
•
•
•

Ser mulher;
Ter entre 15 e 40 anos;
Ser residente num país membro da União Europeia (UE) ou num país Candidato (Croácia,
República da Macedónia, Turquia)
II.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE PELO JÚRI:

Todas as candidaturas válidas serão avaliadas por um painel de juízas/es com base nos
seguintes critérios:
•
•
•
•
•
•
•

Criatividade
Originalidade
Composição
Capacidade Técnica
Interpretação do guião
Perspectiva de género
Capacidade para promover a consciencialização quanto aos Direitos das Mulheres na
Europa
III.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO:

O tema do Concurso de Fotografia é “O Meu Mundo: Visões do Feminismo no Século 21”
1.

O tema deverá ser objecto de interpretações individuais, mas deverá ser incluída uma
clara descrição de cada fotografia.

2.

As imagens podem ser melhoradas e manipuladas digitalmente. Também podem conter
texto.

3.

Para participares no Concurso deves enviar um e-mail com o teu nome, país de
residência, imagem escolhida (em anexo) e uma breve descrição da imagem (máximo de
1000 caracteres) em qualquer uma das línguas oficiais da UE para
ewl@womenlobby.org.

No assunto, por favor coloca: “ENTRY TO EWL PHOTO COMPETITION”.
4.

Se tiveres dúvidas quanto às candidaturas ou outras relacionadas com o Concurso, por
favor envia um e-mail para barrington@womenlobby.org.

5.

São permitidas, no máximo, 3 candidaturas por pessoa.

6.

A data e hora de encerramento do Concurso é às 23h59 de quarta-feira, 30 de Junho de
2010. As candidaturas recebidas após este prazo não serão consideradas.

7.

Tu tens os direitos de autora sobre a tua fotografia.

8.

Ao submeteres uma candidatura a Concurso, estás a dar ao LEM:
a) Permissão para publicar a tua fotografia em sites associados ao LEM e atribuis ao
LEM uma licença mundial não-exclusiva, sem custos, para reproduzir a tua fotografia
em formato digital ou em impressão para fins ligados ao Concurso; e
b) O direito a utilizar o teu nome e país de residência para o propósito único de
identificar-te enquanto autora da fotografia e/ou vencedora do Concurso.

9.

A tua fotografia deve ser fruto do teu próprio trabalho, não pode ser copiada, nem
conter materiais de terceiros e/ou conteúdos que não tenhas permissão para utilizar; por
outro lado não pode ser obscena, difamatória ou infringir quaisquer legislações ou
regulamentos aplicáveis.

10. Deves garantir que qualquer pessoa(s) cuja imagem seja utilizada na tua fotografia deu
consentimento válido para o uso da sua imagem ou cedeu quaisquer direitos que possa
ter sobre a imagem candidata. Se a pessoa tiver menos de 16 anos, deverá ser obtido o
consentimento dos pais ou da/o guardiã/o legal.
11. Uma lista reduzida de 40 candidatas será publicada no site www.womenlobby.org em/
ou até 31 de Agosto de 2010. As candidatas listadas serão notificadas por e-mail, e serlhe-à solicitado o envio, para o Secretariado do LEM em Bruxelas, no prazo de 15 dias,
de uma cópia da sua fotografia em alta definição num CD. Aquelas cujas submissões não
forem aceites não serão notificadas.
12. Um painel de juízas/es seleccionará 20 fotografias para serem expostas numa exibição
importante, que será inaugurada em 15 de Outubro de 2010, em Bruxelas.
13. A exposição das fotografias vencedoras poderá ser exibida em várias localizações na
Europa em 2010-2011.
14. As 20 fotografias finalistas serão publicadas numa brochura a cores, que será
amplamente disseminada entre os parceiros do LEM e entre decisoras/es ao nível
europeu, nacional e internacional. Esta publicação estará, também, disponível em
formato digital e será publicada nos sites do LEM e parceiros.
15. As e os juízes seleccionarão uma fotografia vencedora que figurará na capa da brochura.
16. As decisões das/os juízas/es em relação às fotografias finalistas e à fotografia vencedora
terão lugar em/ou até sexta-feira, 1 de Outubro de 2010. Estas decisões são finais.

17. As fotógrafas finalistas serão notificadas pelo LEM por e-mail em ou/até segunda-feira, 4
de Outubro de 2010. Detalhes sobre as finalistas e a vencedora também estarão
disponíveis em: www.womenlobby.org.
18. As finalistas irão receber por correio um convite para a abertura da exposição em 15 de
Outubro, em Bruxelas, bem como 3 cópias da brochura.
19. Outros prémios são esperados, mas dependem de fontes de financiamento externas ao
LEM. Por favor consulte regularmente o site do LEM para actualizações sobre prémios
oferecidos em: www.womenlobby.org.
20. Detalhes completos sobre o processo do júri e painel de juízas/es são disponibilizados
mediante solicitação para barrington@womenlobby.org.
21. O LEM não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, obrigações, ferimentos ou
dissabores incorridos ou sofridos como resultado da participação no Concurso.
22. O LEM reserva-se o direito a qualquer momento e de tempos em tempos a modificar ou
interromper, temporária ou permanentemente, este Concurso com ou sem aviso prévio
devido a razões de força maior. A decisão do LEM em todas as questões sob seu controle
é final e compulsiva.
Este concurso de fotografia beneficia do apoio de:
Cafebabel.com
PhotographyCompetitions.net
Photocompetitions.com
Photocompete.com
Proofpositive.com
Photolinks.com

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DO LEM DE 2010
Explicação da escolha do grupo-alvo Jovens Mulheres

Enquanto parte da campanha do seu 20º Aniversário, o LEM atribuiu particular importância ao
grupo-alvo das Jovens Mulheres. Esta escolha foi fundamentada na observação de que poucas
jovens mulheres se identificam directamente com o “feminismo” e com o papel das Associações
de Direitos das Mulheres nos nossos dias.
Temos os seguintes objectivos:
• Esperamos encorajar através deste concurso de fotografia muitas jovens mulheres a
pensarem no conceito de feminismo e no que ele significa hoje em dia.
• Esperamos, também, ser capazes de explorar e relacionarmo-nos melhor com as suas
visões do feminismo de forma a integrá-las no nosso trabalho futuro.
• Desejamos criar uma exposição e desenvolver uma brochura que realce a forma como
o feminismo ainda é relevante para esta nova geração de mulheres.
O limite de idade está, portanto, definido de forma a responder a estes objectivos.
O critério também limita o número de candidatas e a sua experiência, assim encorajando jovens
mulheres amadoras a concorrer. Para mais informações, por favor contacte:
barrington@womenlobby.org

- Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres PpDM –
www.plataformamulheres.org.pt ; plataforma@plataformamulheres.org.pt

