
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
NATALINA 

 

A Prefeitura de Rio do Oeste através dos Departamentos de Cultura e Indústria 
e Comércio com apoio da Câmara de Dirigente Lojistas (CDL) instituem o Concurso  de 
Fotografia Natalina, visando divulgar, promover o comércio efazer com que a comunidade 
se integre ao espíritonatalino. 

 
Sendo regulamentado pelos artigos abaixo relacionados: 

 
Art. 1. O Concurso de Fotografia Natalina é aberto à participação de todas as 

empresas comerciais e residências no perímetro urbano e rural da cidade de Rio do 
Oeste. 

 
Art. 2. Os estabelecimentos comerciais e residências poderão ser decorados 

livremente, porém, enfocando o tema de Natal. 
 

§1°. A decoração deverá permanecer visível a todos, e obrigatoriamente 
precisa estar em ambientes externos: fachadas, vitrines, jardins, varandas ou sacadas; 

 
§2°. Os critérios a serem avaliados são: 

 

I. Originalidade ecriatividade; 
II. Coerência com o temaproposto; 
III. Harmonia entre os elementos decomposição; 
IV. Valorização do caráter simbólico, histórico ecultural; 
V. Impacto visual noturno ediurno. 

 
§3°. Todas as empresas e residências participantes do concurso, sem exceção, 

deverão permanecer decoradas entre o período de 27 de novembro a 26 de dezembro de 
2021. 

 
Art. 3. Ficam sob responsabilidade dos participantes, todos e quaisquer gastos 

com materiais utilizados para a confecção da decoração. 
 
Art 4. a fotografia escolhida para representar a empresa ou residência não 

poderá mostrar pessoas, somente a decoração. 
 
§1º. Poderá ser utilizado qualquer tipo de material para decoração, contanto que não fuja 
do tema proposto pelos organizadores. 

 
Art. 5. Os interessados em participar do concurso deverão preencher a ficha de 

inscrição, que estará disponível no endereço eletrônico 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeduvFoVTJSzIqItiYzNVcjv4qofylxDnwqcirWs
x6g57YPpA/viewform, bem como encaminhar em anexo uma fotodatada, sem efeitos ou 
filtros, (diurna ou noturna) da empresa comercial ou da residência decorada.  
Apenas UMA foto, sendo diurna ou noturna, será aceita por estabelecimento / residência. 

 
§1°. As inscrições deverão ser feitas unicamente por meio do link mencionado 

acima. 
 

§2°. A data para a inscrição será de 03 até 26 de novembro de 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeduvFoVTJSzIqItiYzNVcjv4qofylxDnwqcirWsx6g57YPpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeduvFoVTJSzIqItiYzNVcjv4qofylxDnwqcirWsx6g57YPpA/viewform


 

§3°. As fotografias devidamente inscritas serão publicadas e permanecerão 
postadas de 10 a 22 de dezembro de 2021 na página oficial da Prefeitura de Rio do 
Oeste. 

 

§4°. A fotografia MAIS CURTIDA até as 15 horas do dia 22 de dezembro de 
2021 na página oficial da PREFEITURA DE RIO DO OESTE será a vencedora. 

 
Art. 6. Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (47) 3543-

0141 e (47) 3543-0846 ou nos e-mails: 
edu@riodooeste.sc.gov.br, esporte@riodooeste.sc.gov.br 

 
Art. 7. Os participantes desse concurso automaticamente autorizam a os 

Departamentos de Cultura e Indústria e Comércio e a CDL a usarem seu nome e imagem, 
incluindo nome e imagem da empresa comercial ou residência, em qualquer tipo de mídia 
e peças promocionais para divulgação dos resultados da promoção cultural, inclusive na 
internet. As imagens das empresas participantes desse concurso serão integralmente 
cedidas pelos seus autores à Administração Municipal de Rio do Oeste e à Câmara de 
Dirigentes Lojistas. A entidade municipal poderá ou não fazer uso dessas imagens, na 
forma que melhor aprouver, pelo que os participantes desde já e para todos os efeitos 
legais e ainda, concordam, em conformidade com o Artigo 49 da Lei de Direitos Autorais 
(Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998). 

 
Art. 8. Da premiação. 

 

§1°. A divulgação e a premiação da fotografia mais curtida do concurso serão 
realizadas no dia 22 de dezembro às 20h na Praça dos Pioneiros durante a comemoração 
do Natal de Luzes 2021. 

 
§2°. O concurso será dividido em duas categorias, sendo; 

 
I. Melhor decoraçãocomercial  

A) melhor fotografia de decoração comercial diurna 

B) Melhor fotografia de decoração comercial noturna 

 
II. Melhor decoraçãoresidencial 

A) Melhor fotografia de decoração residencial diurna 

B) Melhor fotografia de decoração residencial noturna 

 
 

§3°. Os prêmios para cada categoria serão uma cesta natalina com produtos 
locais; 

 

Art. 9. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
regulamento serão julgadas e decididas de forma imparcial, soberana e irrecorrível 
pelosDepartamentos de Cultura e de Indústria e Comércio. 

 
Rio do Oeste, 27 de outubro de 2021. 
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