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CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE CLUBES 

Evento: Congresso Brasileiro de Clubes j  Semana Nacional dos Clubes 

Do Objetivo - Premiar o Clube que exiba a bandeira da FENACLUBES durante um 
Campeonato Brasileiro Interclubes - CBI, de forma a evidenciar a representatividade da 
entidade e a formação esportiva. 

REGULAMENTO 

I - PROGRAMAÇÃO DO CONCURSO 

Art. 1°) A premiação do Concurso Nacional de Fotografia de Clubes será anual, durante 
a Semana Nacional dos Clubes, conforme programação oficializada. 

Art. 2°) Somente poderão participar deste Concurso os Clubes Associados que estiverem 
adimplentes, também, com a Contribuição Administrativa. 

Art. 3°) O Clube poderá inscrever uma única fotografia, que deverá ser inédita, 
escolhida entre seus associados ou por indicação de fotografia feita por 
fotografo profissional. 

Art. 4°) A inscrição será feita em 2 (duas) etapas: 

1° etapa - de 10 de janeiro até 30 de julho de 2022 - preenchendo a ficha de 
inscrição disponível no sitio eletrônico da FENACLUBES 
www.fenaclubes.com.br; 

2° etapa - até 30 de agosto de 2022 - enviando a fotografia apenas virtualmente  
por intermédio de link que será fornecido pela FENACLUBES. 

Art. 5°) A fotografia deverá ser feita durante a realização de um Campeonato Brasileiro 
Interclubes - CBI, sempre atendendo aos seguintes requisitos: 

retratar toda, ou em parte, a bandeira da FENACLUBES. 

formato do arquivo: JPEG, observada a resolução mínima de 200 DPI. 

Parágrafo Único - Fotografia enviada fora do padrão descrito será 
automaticamente desclassificada. 
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Art. 6°) Ao se inscrever, o Clube e o autor passam a ceder o direito de uso da fotografia 
e das eventuais imagens da premiação para a FENACLUBES, o que inclui a 
divulgação em seus veículos de comunicação. 

Art. 7°) A Comissão Julgadora do Concurso Nacional de Fotografia de Clubes será 
composta por fotógrafos oficiais contratados pela FENACLUBES, que analisarão 
diversos aspectos técnicos e subjetivos para a definição das fotografias 
vencedoras, tais como enquadramento, estética, uso da luz, ineditismo e 
criatividade. 

Art. 8°) A FENACLUBES selecionará 10 (dez) fotografias finalistas, cujos autores receberão 
o prêmio de R$ 500,00 (quinhentos reais). Na plenária do Congresso Brasileiro de 
Clubes, na Semana Nacional dos Clubes, será divulgada a grande vencedora, 
sendo o autor gratificado com o prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o Clube 
com um troféu exclusivo a ser entregue durante a premiação do Clube 
Formador, que é uma homenagem aos Clubes que obtiverem o primeiro lugar no 
ranking de cada esporte olímpico, nas disputas dos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes - CBI, promovidos em conjunto com o Comitê Brasileiro de Clubes - 
CBC. 

Art. 9°) Caberá ao Clube a confirmação do presidente ou de seu representante, cuja 
presença é obrigatória no dia da homenagem, bem como responsabilizar-se 
pelo transporte e inscrição no Congresso Brasileiro de Clubes. 

Art. 10°) A FENACLUBES disponilbilizará esse Regulamento no sítio eletrônico 
www.fenaclubes.com.br. 

Art. 11°) A presidência da FENACLUBES poderá tomar decisões "ad referendum" deste 
regulamento. 

Campinas, 2 de novembro de 2021 
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