CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“TERROIR ÚNICO, TERROIR SOALHEIRO”

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

Morada:

Localidade:

Data de nascimento:

Escola ou Profissão:

Telefone | Telemóvel:

Email:

REGULAMENTO DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“TERROIR ÚNICO TERROIR SOALHEIRO”
ORGANIZAÇÃO
O Concurso de fotografia “Terroir único, terroir Soalheiro” é organizado pela Quinta de Soalheiro, a primeira marca de alvarinho de Melgaço.
CONCEITO
Valorizar a fotografia como forma de expressão do terroir da sub-região de Monção e Melgaço (DO Vinho Verde), dos pormenores desta terra mãe
que faz do alvarinho que ali nasce algo único. Sensibilizar para a Biodiversidade na Vinha e para a vinicultura biológica, para a riqueza da terra, é
outro dos objetivos. Nesse sentido, a apresentação dos vencedores deverá acontecer no dia 9 de novembro, Dia Europeu do Enoturismo.
TEMA
O tema do Concurso é “Terroir único, terroir Soalheiro”.
OBJECTIVOS
1. Valorizar a fotografia como forma de expressão artística;
2. Valorizar o terroir da região e a sua biodiversidade;
3. Valorizar o terroir Soalheiro, onde nasceu a primeira marca de alvarinho de Melgaço;
4. Promover a paisagem vitícola e a temática associada ao alvarinho (terra, vinha, vinificação, envelhecimento, casta, vinho, enoturismo, etc.);
5. Estimular a criatividade;
6. Contribuir para a valorização e projeção da região e da casta alvarinho.
DESTINATÁRIOS
O Concurso é aberto a todos os fotógrafos amadores e profissionais, bem como alunos de escolas da especialidade e afins.
PARTICIPAÇÃO
a) Serão admitidos a Concurso, fotografias inéditas que tenham como temática o vinho alvarinho da sub-região de Monção e Melgaço (DO Vinho
Verde) e o terroir Soalheiro;
b) Para participar neste concurso tem de ter idade legal para comprar e consumir álcool;
c) Cada concorrente pode apresentar a concurso até quatro fotografias;
d) Os trabalhos poderão a ser a cores e/ou preto e branco;
e) As fotografias devem ter uma resolução mínima de 300 DPIS e deverão ser apresentadas em suporte digital e em papel formato A3;
f) Cada fotografia deve ser acompanhada de uma memória descritiva onde conste o título da fotografia e uma breve descrição do local, motivo
fotografado, a data em que foi efetuado o registo fotográfico e o nome do autor;
g) As imagens submetidas a Concurso devem ter como temática o vinho alvarinho, a Quinta de Soalheiro e a região onde este se insere, Melgaço.
Poderão versar sobre um dos seguintes temas:
• Paisagem vitícola devendo contemplar única e exclusivamente a casta alvarinho na Sub-região de Monção e Melgaço (DO Vinho Verde);
• Produção/viniﬁcação;
• Envelhecimento;
• Consumo;
• Outros temas relacionados com o vinho alvarinho.
ENTREGA DOS TRABALHOS
a) Todos os participantes deverão preencher a ficha de participação disponível no site da Quinta de Soalheiro: www.soalheiro.com
b) Os trabalhos deverão ser entregues em suporte digital ou em papel;
c) Os trabalhos a Concurso deverão ser entregues, por email: quinta@soalheiro.com, em mão ou por correio, através de carta registada com aviso
de recepção para a seguinte morada:
Quinta de Soalheiro
Concurso Fotográfico «Terroir Soalheiro»
Alvaredo - Melgaço
4960-010 Alvaredo
d) O prazo limite para a recepção dos trabalhos é até dia 21 de outubro de 2016;
e) Os trabalhados deverão ser entregues devidamente identificados, dentro de envelope fechado, onde conste a ficha de participação
devidamente preenchida.

JÚRI
Os trabalhos serão avaliados por um Júri composto por cinco elementos: um elemento da Quinta de Soalheiro; um da Câmara Municipal de
Melgaço; um da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes; um da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo;
e a fotografa "oficial" Soalheiro.
Dos trabalhos apresentados, serão premiados três fotos em Concurso e poderão ser atribuídas Menções Honrosas.
PRÉMIOS
Serão premiados os três melhores trabalhos, atendendo à classificação atribuída pelo Júri, os quais serão ordenados para efeitos de atribuição dos
seguintes prémios:
a) 1º Prémio: valor monetário de 500€;
b) 2º Prémio: valor monetário de 300€;
c) 3º Prémio: valor monetário de 200€;
Os três vencedores receberão vinhos Soalheiro e fumeiro da Quinta de Folga.
O júri poderá atribuir menções honrosas a participantes não premiados.
Os concorrentes premiados serão avisados através de notificação e serão informados sobre a hora e o dia de entrega dos prémios.
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO
Ao participar, o concorrente autoriza que as suas fotografias sejam livremente utilizadas pela Quinta de Soalheiro, para sua divulgação,
publicação, reprodução ou exploração da sua fotografia pela organização e eventuais parcerias, em edições, publicações, catálogos, exposições,
cartazes, meios gráficos e outros suportes de promoção inclusive on-line.
ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
O facto de concorrer implica a aceitação do regulamento na sua totalidade.
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Para mais informações ou esclarecimentos contactar a Quinta de Soalheiro:
Telef. +351 251 416 769 | Fax +351 251 416 771 | Email: quinta@soalheiro.com

Melgaço, Junho de 2016
Quinta de Soalheiro

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO
Nome:

Morada:

Telefone | Telemóvel:

Email:

Nº de fotografias:

Título(s) da(s) Fotografia(s):

Para os devidos efeitos, declaro que aceito na íntegra as condições estabelecidas no Regulamento do concurso «Terroir único, terroir
Soalheiro» do qual tomei conhecimento e aceito a eventual utilização das fotografias para exposição e para publicidade.

(assinatura conforme Bilhete de Identidade)
Melgaço | 2016

www.soalheiro.com

