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Regulamento
III Photo Show – Pet Festival
O Pet Festival quer mostrar aos visitantes as fotografias mais criativas de animais de companhia,
tiradas por fotógrafos amadores ou profissionais com o foco naquele que é o nosso melhor amigo.
O tema da II edição do Photo Show é “Adopção Consciente” e está dividida em 2 categorias:
•
•

Cão e gato

Répteis e pequenos mamíferos

REALIZAÇÃO E OBJECTIVOS:
O III Photo Show, organizado pelo Pet Festival em parceria com a Purina e a Giganterra,
promove a criatividade e a imaginação por detrás da lente de todos aqueles que têm a
fotografia como hobbie ou que fazem disso profissão e gostariam de mostrar os seus
shots aos visitantes do Pet Festival.
O tema é só um: Adoção Consciente, com 2 categorias: cães e gatos; répteis e pequenos
mamíferos. Criatividade e fotografias outside the box serão premiadas.
A equipa do Pet Festival procederá à seleção das 20 melhores fotografias que nos forem
enviadas e que estarão expostas, impressas, num local do Pet Festival destinado
especialmente ao PhotoShow – Pav. 3. Dessas 20 fotografias, serão distinguidos 3
vencedores em cada categoria, escolhidos pelo grupo de jurados: Equipa PET,
representantes das marcas Purina e Giganterra, Andressa Cordón do Planet PET, e Bruno
Seabra do My Pet Photography.
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LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO:
O III Photo Show estará exposto nos 3 dias do Pet Festival, no espaço photoshow no
pavilhão 3.

INSCRIÇÕES:
Os interessados em participar deverão inscrever-se neste formulário do site. As inscrições
deverão ser feitas até dia 16 de Maio, para que possa ser realizado o levantamento das
inscrições e distribuídos os nomes dos candidatos pelos júris. A inscrição só é validada
mediante o preenchimento correto da ficha e se o interessado declarar que aceita os
termos descritos neste regulamento.
Só é aceite uma fotografia por participante.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
A avaliação das fotografias será feita 1) consoante a criatividade, 2) a sua relevância para
o tema do evento “Adoção Consciente”, 3) a emoção/sentimentos transmitidos pela
imagem. De realçar que não será feita qualquer distinção tendo em conta a espécie, raça
ou a idade do animal fotografado.
No dia 16, a equipa do Pet Festival escolherá as 20 fotografias que irão a concurso e
informará os participantes.
O anúncio dos vencedores será feito no dia 21 de Maio, sábado, pelas 17h00, no Espaço
Photoshow do Pet Festival – Pav. 3.
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REGRAS DO CONCURSO:
1. As inscrições deverão ser feitas até dia 16 de Maio. Qualquer inscrição recebida
após essa data será invalidada.
2. Só é admitida uma fotografia por participante.
3. As fotografias serão expostas num espaço destinado exclusivamente para o
efeito e analisadas por um grupo de jurados:
4. O tema principal é Adoção Consciente. Todos os animais podem ser fotografados,
independentemente da espécie, raça ou idade. O sub-tema é livre, premiando-se a
criatividade;
5. Serão escolhidos três vencedores que receberão um prémio em cada categoria.
6. A atribuição dos prémios aos vencedores será feita no dia 21 de Maio, sábado,
pelas 17h00, no espaço photoshow do Festival. Se um dos premiados não estiver
presente, o prémio passará automaticamente para o seguinte na lista.

PRÉMIO:
Aos três vencedores da categoria Cães e Gatos será oferecido pela Purina alimentação
adequada ao tamanho do animal do vencedor. Aos três vencedores da categoria Répteis
e Pequenos Mamíferos, será oferecido um kit pela Giganterra.

