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Regulamento - Caça Fotográfica aos Veados 2015 

 

Normas de Participação 

 

1º - Âmbito 

 

 A Caça Fotográfica aos Veados da Serra da Lousã é uma atividade com cariz de 

concurso que se realiza durante a altura da Brama dos veados. Contudo, devem-se 

ter especiais cuidados que contribuam para a minimização dos possíveis impactos 

deste período crucial para esta espécie. Trata-se de um evento organizado pelos 

Baldios da Lousã. Para além da promoção da fotografia, um dos objectivos desta 

actividade é o de estimular os profissionais e amantes da fotografia para captarem 

a ocorrência da diversificada vida selvagem na Serra da Lousã; 

 Através do registo fotográfico, pretende-se que haja uma maior valorização, 

preservação e divulgação da vida selvagem existente na Serra da Lousã, 

nomeadamente dos veados. Associado ao tema específico “Veados”, haverá mais 

dois temas: “Paisagem Serra da Lousã” e “Fauna e Flora da Serra da Lousã”;  

 A Caça Fotográfica irá decorrer durante dois dias, entre as 14h30 e as 20h00 do dia 

26 de Setembro de 2015 e 05h30 e as 15h00 do dia 27 de Setembro de 2015; 

 As partidas e chegadas são na sede dos Baldios da Lousã – Rua General Humberto 

Delgado, Parque Municipal de Exposições, Loja 2, Lousã; 

 Os participantes serão distribuídos por vários pontos na Serra e podem deslocar-

se cerca 200 metros do local onde foram colocados, previamente definido para o 

efeito. 

2º- Participação 

 
 Participação aberta a todos os interessados, profissionais e amadores da 

fotografia; 

 A atividade realizar-se-á apenas com o mínimo de 12 fotógrafos inscritos, caso não 

se verifique esse número, o evento será cancelado; 

 As inscrições no evento estão limitadas a 16 fotógrafos; 
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 A inscrição terá um custo de 30,00 € por pessoa; 

 Cada participante poderá levar consigo um acompanhante, que acresce 15,00 € à 

inscrição do fotógrafo; 

 No custo da participação encontra-se incluído: transporte, seguro, jantar e almoço 

convívio na Serra; 

 Não poderá ser apresentada a concurso nenhuma fotografia cujos direitos de 

propriedade intelectual não pertençam integralmente, e sem excepção, ao 

participante no concurso. As fotografias a concurso devem ser registadas 

obrigatoriamente durante os dias do concurso; 

 Os acompanhantes dos fotógrafos não podem submeter fotografias para o 

concurso; 

 Cada participante só poderá submeter a concurso uma fotografia por cada tema. 

Serão aceites todos os tipos de imagens, de origem claramente fotográfica, sem 

distinções entre as várias técnicas de obtenção de imagem; 

 Os trabalhos apresentados deverão ser inéditos e nunca submetidos à apreciação 

de júris, parcial ou integralmente; 

 No dia 27 de Setembro, pelas 14h, realizar-se-á ordenadamente, a submissão das 

fotografias a concurso, que serão descarregadas no computador da organização do 

evento. 

 

3º - Inscrição 

 

 Para efeitos de inscrição, os participantes deverão enviar por correio eletrónico o 

seu nome, data de nascimento, contacto telefónico, número do documento de 

identificação e NIF para o email baldios@baldioslousa.com, acompanhado do 

comprovativo do pagamento aplicável (NIB 003504080000983713007); 

 Aquando da receção da inscrição, os participantes receberão confirmação da 

inscrição via email; 

 A inscrição terá o valor de 30,00€ para o fotógrafo e 15,00€ para o acompanhante. 
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4º - Direitos 

 

 Os participantes cedem gratuitamente os direitos de utilização, reprodução e 

exibição das fotografias à organização do evento, para fins promocionais e/ou 

culturais, comprometendo-se a organização a divulgar o autor de cada fotografia 

utilizada para este fim. 

 

5º - Júri do Concurso 

 

 A avaliação e a selecção dos trabalhos será efectuada por um Júri constituído por 

pessoas idóneas e de reconhecido mérito na área da Fotografia e do Património 

Natural da Serra da Lousã. 

 

6º- Seleção dos Trabalhos 

 

 O Júri determinará os critérios de selecção e de classificação das fotografias; 

 É da exclusiva competência do Júri a atribuição dos prémios; 

 As decisões do Júri não são suscetíveis de recurso. 

 

7º - Prémios 

 

 Serão atribuídos certificados de participação a todos os participantes e Prémios às 

três melhores fotografias de cada tema. 

 

Tema Principal “ Veados “ 

Haverá lugar à atribuição dos seguintes prémios : 
 
- 1º Classificado: uma noite para duas pessoas no Hotel Palácio da Lousã; 
- 2º Classificado: uma noite para duas pessoas no Quintal Além do Ribeiro; 
- 3º Classificado: Jantar para duas pessoas no Restaurante Casa Velha; 
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2º Tema “Paisagem Serra da Lousã” 

Haverá lugar à atribuição dos seguintes prémios: 
 
- 1º Classificado: uma noite para duas pessoas na Casa Cimeira (Candal); 
- 2º Classificado: uma noite para duas pessoas no Alojamento Montanhas d’ Amor 
(Talasnal); 
- 3º Classificado: Jantar para duas pessoas no Restaurante O Burgo; 

 

3º Tema ”Fauna e Flora da Serra da Lousã” 

Haverá lugar à atribuição dos seguintes prémios:  
 

- 1º Classificado: uma noite para duas pessoas no alojamento Cerdeira Village 
(Cerdeira); 
- 2º Classificado: uma noite para duas pessoas na Casa Princesa Peralta (Talasnal); 
- 3º Classificado: Jantar para duas pessoas no Restaurante Ti’Lena (Talasnal); 
 
 
8º - Comunicação dos Resultados 
 

 Os resultados do concurso serão comunicados aos concorrentes dos três melhores 

trabalhos em cada tema após 15 dias da realização do concurso; 

 Os prémios atribuídos podem ser reclamados mediante uma reserva prévia com a 

entidade, no prazo de 6 meses após a data de atribuição e consoante a 

disponibilidade da entidade. 

 

9º - Limite de Responsabilidade 

 

 A organização terá um seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais para o 

referido evento. 

 

10º - Casos Omissos 

 

 Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Organização do evento. 
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11º - Aceitação das Normas de Participação 

 

 A participação da Caça Fotográfica implica o integral conhecimento, adesão e plena 

aceitação das presentes normas. 

 

© BALDIOS DA LOUSÃ, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 


