
CUMPRIMENTO DA CONDICIONANTE XVI DA 
LICENÇA AMBIENTAL nº 2018-SEDUR/CLA/LU-
236 DO YACHT CLUBE DA BAHIA

Concurso Fotográfico

1- Eixos temáticos

Yacht Clube da Bahia - Limpeza das praias e do manejo adequado dos resíduos sólidos e efluentes.

2- Objetivos:

Registrar amadoristicamente, sua visão de flagrantes da nossa atividade cotidiana no Yacht Clube da 
Bahia, sejam laborais, de lazer ou prática de esportes e vinculada ao mar.

Abordar através de imagem fotográfica, aspectos relacionados ao meio ambiente, retratando 
medidas reparatórias que causaram impactos positivos ou negativos ao meio ambiente.

Apresentar à SEDUR/PMS, anualmente, relatórios da realização de campanhas anuais de 
educação ambiental direcionadas aos sócios. As campanhas deverão ser voltadas para 
sensibilização da importância da limpeza das praias e do manejo adequado dos resíduos sólidos e 
efluentes.

3- Regulamento do Tema:      

O concurso é aberto à participação de qualquer associado titular ou dependente, e de colaboradores
fotógrafo amador ou profissional.

4- Instrução e Prazo

1. Sem taxa de inscrição;
2. Divulgação de inicio em 08/06/2021, dia mundial dos Oceanos. Data limite para entrega das 
fotografias: 05/07/2021;
3. É obrigatório que as imagens sejam originais e exclusiva do autor, vedada a co-autoria;
4. As fotografias devem ser enviadas pelo e-mail ssma@icb.com.br;
5. O Yacht não se responsabiliza por quaisquer custos incorridos pelos participantes;
6. Cada participante poderá enviar até 3 (três) fotos;
7. Os participantes se responsabilizarão pela existência de direitos de imagem a terceiros e de 
qualquer possível reclamação por direitos de imagem;
8. Os participantes cedem ao Yacht Clube da Bahia os direitos de utilização e difusão das fotografias 
e nome do fotografo para divulgação nos meios de comunicação;
9. Serão divulgados os três primeiros colocados em canais de comunicação do clube;
10. Não poderá haver, na frente ou no verso da fotografia, qualquer referência ao nome do
autor do trabalho;
11. A participação no concurso implica na aceitação de todas as regras do mesmo;
12. Os primeiros 50 participantes que enviarem fotografias receberão uma capa à prova d’água 
para celular.

5- Critérios Técnicos

1) Cada fotografia deverá ser enviada no formato JPG com as seguintes características técnicas : 
1.1) Tamanho da foto: largura 5560px X altura3744px (horizontal) | Resolução mínima: 72dpi
1.2) Equipamento permitido: Apenas celular 
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6- Do Júri

O Júri será composto por funcionários, Diretoria e conselheiros.
.
O júri se reserva o direito de não atribuir colocação caso considere que as fotografias inscritas não 
reúnam qualidades suficientes. A decisão do júri é soberana, não sendo admitido recurso. Os juízes 
poderão indicar até três finalistas.

7- Premiação dos candidatos

1º colocado ............… 1 Câmera Go Pro Hero9 Black
2º colocado ........….... 1 Câmera sj 4000
3º colocado ............… 1 Livro de fotografia de Sebastião Salgado.
A divulgação dos premiados será no dia 23 de julho de 2021.
A entrega dos prêmios será realizada em cerimonia administrativa com a Diretoria.

8- Do não cumprimento das regras

O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a critério de seus 
organizadores, a desclassificação do trabalho e do participante. 

Aprovação

Este procedimento foi aprovado por:

Jorge Simões - Superintendente

Controle 
de Cópia

Este documento possui cópia impressa:

 Superintendência

Histórico 
de Revisão

A seguir estão registradas pelo menos as três últimas revisões a este
documento, incluindo todas as feitas no último ano:

Revisão anual ou quando necessário.

Data Por Descrição

05/2021 SSMA Desenvolvimento do 
regulamento
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