
  
 
 
 

                  Concurso Fotográfico: CO(M)VID(A)-19 

 

                                          Regulamento 

01 - Este concurso dirige-se aos Sócios do Grupo Desportivo e aos restantes Colaboradores do 

Banco BPI. 

02 - A participação de colaboradores do Banco BPI não sócios do Grupo, deve vir 

acompanhada de uma proposta de sócio, disponível no site do Grupo Desportivo, área de 

Admissão de Sócio. 

03 - O tema único é fotografia sobre o regresso à normalidade pós-pandemia e mostrar o que 

as pessoas mais valorizaram durante o confinamento numa foto sobre o momento em que 

viram esse desejo satisfeito. Seja uma coisa tão simples como um abraço, mais arrojada como 

comer um pires de caracóis ou completamente aventureira como ir ao cinema! As fotos terão 

que contar essa história e transportar-nos àquilo que são os momentos de reencontro com os 

prazeres da vida que ficaram adiados por tanto tempo.  

04 – O concurso terá lugar de 19 de Julho de 2020 a 19 de Janeiro de 2021. 

05 - As imagens podem ser enviadas em formato .PDF, .JPG, .PNG ou .TIFF, com nome da 

imagem, nome do participante, n.º de sócio do Grupo Desportivo ou n.º mecanográfico, para 

norte@gdbpi.pt ou sul@gdbpi.pt, até ao dia 19 de Janeiro de 2021. 

06 – Só serão aceites imagens que consideremos ser subordinadas ao tema e devidamente 

identificadas. 

07 – O painel de jurados será composto por dois elementos do Grupo Desportivo e 1 fotógrafo 

profissional. 

08 – Prémios: 1º lugar – 1 Semana de férias nos apartamentos do Grupo Desportivo em data a 

combinar e mediante disponibilidade dos apartamentos + ampliação em tela da fotografia 

premiada; 2º lugar – Inscrição para 2 pessoas no São Martinho de 2021, organizado pelo 

Grupo Desportivo + ampliação em tela da fotografia premiada; 3º lugar – Inscrição para 2 

pessoas no São Martinho de 2021 + ampliação em tela da fotografia premiada; 4º lugar - 

ampliação em tela da fotografia premiada e 5º lugar - ampliação em tela da fotografia premiada. 


