
 
 

PELO 5º ANO: UMA INICIATIVA DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AMPARO 
 

 

Prepare sua câmera e fotografe 
MEU CACHORRO É UMA COMÉDIA  

 
 
1 – Tire uma foto do seu CACHORRO, do CACHORRO do vizinho, do doguinho da rua ou qualquer outro cachorro em pontos 
QUE MOSTREM QUE O ANIMAL ESTÁ NA CIDADE DE AMPARO (precisam ser pontos que remetam e qualquer pessoa 
identifique a cidade de AMPARO) 
 
O tema deste ano é “MEU CACHORRO É UMA COMÉDIA” e está relacionado a qualquer CACHORRO FOTOGRAFADO EM 
PONTOS QUE REMETAM E MOSTREM A CIDADE DE AMPARO E O CACHORRO EM SITUAÇÕES ENGRAÇADAS. 
 

• NÃO SÃO PERMITIDAS FOTOS COM PESSOAS; 
• NÃO SÃO PERMITIDAS FOTOS QUE NÃO POSSAMOS IDENTIFICAR QUE O CACHORRO NÃO ESTÁ EM 

AMPARO (ex: Chácaras, Mata, Interior de Casas etc); 
• NÃO SÃO PERMITIDAS FOTOS DE OUTROS ANIMAIS QUE NÃO SEJAM CACHORROS; 
• Fotos que não sigam o tema proposto  serão desclassificadas automaticamente.  
• Não são permitidas fotos na vertical! 

 
 

Fique atento às regras, leia todo o REGULAMENTO e siga todos os 
passos. 

 
1.1 – Resolução Mínima de 1360 pixels x 765 pixels 
1.2 – Tamanho máximo de arquivo 10MB 
1.3 – Fotos somente na horizontal 
1.4 – Fotos deverão estar em .jpg ou .png 
1.5 – Não serão aceitas fotos no formato .tiff 
1.6 – Não serão aceitas fotos na vertical 
1.7 – As fotos não podem conter pessoas 
 
 
Para o envio das fotos, siga os seguintes passos: 
 
1 – Renomeie sua foto da seguinte forma: SEUNOMECOMPLETO_NOMEDADOÀFOTO. Ex: 

AcelinodaSilvaSoares_AVidaeUmaFesta (seja criativo no nome dado à foto) 
2 – Acesse ao link: www.aceamparo.com.br/amparosobmeuolhar_cadastro 
3 -  Preencha todos os campos com informações verdadeiras 
3.1 – Anexe sua foto 
3.2 – Conte em até 120 caracteres porque esta foto É UMA “COMÉDIA PARA VOCÊ”. 
 
Se você não seguir todos estes passos, sua foto estará desqualificada. 
A confirmação da sua inscrição será através de resposta no e-mail cadastrado no formulário. 
 
A comissão julgadora escolherá 13 fotos, as quais ilustrarão o Calendário 2022 da Associação Comercial de Amparo. 
Após esta escolha (e já definidas as que ilustrarão o Calendário ACEA 2022), a mais votada pelo júri, ganhará 1 Vale-Compra 
no valor de R$850,00. 
O candidato é livre para fazer divulgação do evento. 

 
 



 
REGULAMENTO 

5º Concurso de Fotografia Amparo Sob Meu Olhar: MEU CACHORRO É UMA COMÉDIA 
 

1. Com o objetivo de estreitar as relações entre a população e Associação Comercial de Amparo (ACEA), através da 
valorização de nossa cidade, a ACEA está promovendo o 5º Concurso de Fotografia “Amparo sob Meu Olhar”, entre os 
dias 28 de SETEMBRO e 05 de NOVEMBRO de 2021, às 18h. 
 
2. Podem participar quaisquer pessoas (maiores de 18 anos), moradoras ou não de nossa cidade, que valorizem nosso 
município e que sejam apaixonadas por fotografia. 
 
3. Podem participar maiores de 18 anos. 
 
4. Cada participante poderá inscrever SOMENTE 1 foto e é permitida APENAS UMA INSCRIÇÃO POR ANIMAL. 
 
5. Todas as fotos devem passar pelo formulário no site acessando ao link: 
www.aceamparo.com.br/amparosobmeuolhar_cadastro  
 
6. O arquivo da foto deve ter o nome do autor e o nome dado à foto (seja criativo). Exemplo: 
AcelinodaSilvaSoares_AVidaeUmaFesta (seja criativo no nome dado à foto) 
 
  
7. As fotos não serão aceitas de outra forma, senão por: www.aceamparo.com.br/amparosobmeuolhar_cadastro 
 
8. As fotos devem ser enviadas por e-mail até 05 de NOVEMBRO de 2021 às 18h. 
 
9. Será formado por comissão julgadora, composta por pessoas escolhidas pela ACEA, que serão responsáveis por 
eleger as melhores 13 fotos, que ilustrarão o Calendário ACEA 2022. Os nomes das pessoas que formam a comissão 
não serão revelados, preservando-se assim a total liberdade de escolha de cada um. 
 
10. Após escolhidas as 13 fotos, a mais votada pela comissão julgadora será a grande vencedora, sendo o seu autor (a) 
o ganhador de um vale-compra no valor de R$850,00*. 
  
* O vale-compra deverá ser utilizado em empresas que são associadas da Associação Comercial de Amparo e que, 
obrigatoriamente, participaram ATIVAMENTE, das 2 últimas campanhas promocionais da entidade [a lista de empresas 
será cedida ao ganhador]. 
 
11. Todos os participantes, ao se inscreverem, abrem mão dos direitos comerciais das fotos inscritas, que poderão ser 
publicadas pela ACEA em veículos de comunicação e outras mídias, canais e materiais, com o devido crédito autoral das 
fotos. Participar do concurso já implica em ter sua imagem divulgada em diversos meios, o participante já concorda em 
ter suas fotos divulgadas em peças publicitárias. 
 
12. Todos os participantes estão de pleno acordo com o Regulamento deste concurso, ao enviarem suas fotos no site 
da ACEA, não cabendo quaisquer medidas jurídicas contra a comissão julgadora, ou à instituição realizadora, pela 
escolha ou forma de publicação das fotos vencedoras. 
 
13. Sendo o objetivo do concurso divulgar a cidade de Amparo, promover a cidade, beneficiar a população e o 
crescimento econômico da região, os participantes se comprometem a acatar a decisão, sem restrições, que também 
será reconhecida pela diretoria da ACEA como plenamente válida. Os participantes também deverão ter em mente que 
se trata de um concurso que, antes de qualquer outro tema anual, visa divulgar a CIDADE DE AMPARO, por isso, 
sempre deverá conter nas fotos composições que tornem possível identificar a cidade de Amparo como cenário. 
 
14. Caso não haja número suficiente de fotos, a ACEA se reserva ao direito de escolher fotos de fotógrafos 
profissionais ou não para completar a quantidade das 13 fotos necessárias. 
 
15. Fotos em baixa resolução não serão aceitas. 
 
16. Fotos tiradas fora da cidade de Amparo ou que não remetam à cidade de Amparo em sua composição, ou que 
contenham pessoas serão desqualificadas. 
 
17. A divulgação das 13 fotos vencedoras será feita até o dia 10 de NOVEMBRO. 
 
18. Após divulgação das 13 vencedoras, ainda até dia 10 DE NOVEMBRO, o 1º lugar será comunicado e poderá retirar 
seu vale-compra de R$850,00 na sede da ACEA, com data a ser agendada pela entidade.  
 
19. O participante, ao se inscrever, declara consentir que a Associação Comercial de Amparo, utilize seus dados e 
assegure que estão sendo tratados em conformidade com a LGPD.  
 



20. Para participar deste concurso e premiação nele existente, solicitamos o preenchimento de cadastro, sendo que 

nessa situação você aceita e concorda: 

 

• Que é o único responsável (“titular”) pela identidade que divulga e pelas informações que envia; 

• Ser o proprietário intelectual da foto inscrita (ou representar alguém com devida autorização); 

• Fornecer informações completas, verdadeiras, exatas e atualizadas de seus dados pessoais; 

• Ter ciência que não deve divulgar ou informar seu acesso a terceiros, responsabilizando-se pelas consequências 

desse ato; 

• Se estiver inscrevendo a foto de um terceiro, possuir autorização da pessoa que representa para divulgação dos 

dados e realização de operações no site da Associação Comercial de Amparo, no caso de o cadastro ter sido 

efetuado em nome de pessoa outrem; 

• O usuário será sempre o único responsável por todas e quaisquer declarações falsas, inexatas e incorretas 

fornecidas e por todos e quaisquer danos causados à Associação Comercial e Empresarial de Amparo (ACEA) 

e/ou a terceiros em face das mesmas. 

• O participante do Concurso Cultural Fotográfico, se compromete a: 

a) Fazer uso adequado dos conteúdos e da informação que a ACEA apresenta em seu site; 

b) Não se envolver em atividades que sejam ilegais ou contrárias à boa fé à ordem pública; 

c) Não causar danos aos sistemas físicos (hardwares) e lógicos (softwares) da ACEA, de seus fornecedores ou 

terceiros, para introduzir ou disseminar vírus informáticos ou quaisquer outros sistemas de hardware ou 

software que sejam capazes de causar danos anteriormente mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Amparo, 27 de setembro de 2021 

ACEA - Associação Comercial de Amparo  
Contato: 19 3808.6944/ 19 98257-6821 (Karine Gallo) 


