
TEMPLO DA BOA VONTADE – TBV 
 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 

CONCURSO POPULAR DE FOTOGRAFIA  
EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA – 19 DE AGOSTO 

 
TEMA: TBV - UM RETRATO DE ESPERANÇA 

 

REGULAMENTO: 

 
A Assessoria de Comunicação do Templo da Boa Vontade torna público o Concurso de Fotografia 
on-line com o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Fotografia, comemorado anualmente no dia 
19 de agosto.  

Além de ser um convite ao público para mostrar o seu olhar fotográfico, o Concurso de Fotografia 
on-line marca as comemorações dos 32 anos do Templo da Boa Vontade. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O concurso de fotografia será regido por este Regulamento e organizado e executado pela 
Assessoria de Comunicação do Templo da Boa Vontade. 

1.2. Poderá participar qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro, com idade igual ou superior a 
18 anos , residente ou não no Distrito Federal. 

1.3. O concurso será realizado em duas etapas, descritas a seguir:  

1.3.1. A primeira etapa do concurso consistirá na postagem ou repostagem das fotografias pelos 
participantes em seus próprios perfis no Instagram, no formato de Feed, obedecendo aos critérios 
estabelecidos no item 3.2 deste Regulamento, para serem submetidas à avaliação da comissão de 
jurados. 

1.3.2. A segunda etapa do concurso consistirá na votação popular nas fotos selecionadas na etapa 
anterior. A votação se dará através do perfil do Templo da Boa Vontade no Instagram: 
(@templodaboavontadetbv).  

1.4. As fotografias inscritas no concurso não precisam ser atuais e poderão ser capturadas com 
câmeras fotográficas e aparelhos celulares. 

1.5. O Templo da Boa Vontade não poderá ser responsabilizado por quaisquer questões que 
envolvam o direito de imagem nas fotos inscritas pelos participantes do concurso. Essas 
questões serão de responsabilidade exclusiva dos autores das fotos. 

1.6. O concurso não tem fins lucrativos e não será cobrada taxa para inscrição dos participantes, 
e tampouco para emissão dos certificados de participação aos autores das 9 (nove) fotos 
selecionadas para a segunda fase do concurso. 

  



2. DO PERÍODO DE POSTAGEM OU REPOSTAGEM DAS FOTOGRAFIAS 

2.1. Somente serão aceitas as fotografias que forem postadas ou repostadas nos perfis pessoais 
dos participantes no período entre 0 hora do dia 19 de agosto de 2021 e 23 horas e 59 minutos 
do dia 23 de agosto de 2021, observado o horário oficial de Brasília. 

2.2. A critério exclusivo da Organizadora do concurso, o prazo de inscrição poderá ser prorrogado. 

2.3. Cada participante poderá concorrer com apenas uma peça fotográfica. 

2.4. A Organizadora do concurso não se responsabilizará por atrasos na inscrição e/ou desvios de 
fotografias em razão de problemas técnicos do aparelho e/ou inconsistências operacionais dos 
sistemas e programas utilizados pelo participante, ou pela inscrição de hashtag diversa à 
estabelecida no item 3.2 deste Regulamento. 

3. DA VALIDAÇÃO, DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

3.1. A validação das fotografias será realizada pela Assessoria de Comunicação do Templo da Boa 
Vontade.  

3.2 Apenas serão validadas e encaminhadas para avaliação e seleção pela comissão de jurados as 
fotografias que forem postadas nos perfis dos participantes em formato Feed, marcando-se o 
perfil do Templo da Boa Vontade no Instagram (@templodaboavontadetbv) e com a hashtag 
#TBV32ANOS. Além disso, os participantes deverão, obrigatoriamente, estar seguindo o perfil do 
Templo da Boa Vontade no Instagram (@templodaboavontadetbv). 

3.3. A comissão de jurados responsável pela avaliação e a seleção das fotografias será formada 
por 3 (três) fotógrafos profissionais do Distrito Federal, convidados pela Organizadora do 
concurso. 

3.4. A seleção das fotografias pela comissão de jurados será registrada em vídeo que será 
publicado no perfil do Templo da Boa Vontade no Instagram (@templodaboavontadetbv) na data 
provável de 27 de agosto de 2021. 

3.5. A comissão de jurados selecionará as fotografias com base nos seguintes critérios de 
avaliação: 

3.5.1. Originalidade: registro inédito, independente e particular. 

3.5.2. Composição: criatividade do participante em integrar elementos naturais (céu, pôr do sol, 
amanhecer, ângulo, efeitos da natureza, como arco-íris, nuvens, etc.) que enriqueçam sua 
fotografia. 

3.5.3. Objetividade: clareza na transmissão da mensagem por meio da sua fotografia. 

3.5.4. Fidelidade ao tema proposto: mensagem fotográfica relacionada ao tema proposto neste 
Regulamento: TBV –  Um Retrato de Esperança. 

3.6. Serão selecionadas 9 (nove) fotografias para serem submetidas à etapa de votação popular. 

3.7. Para participarem da etapa de votação popular, os autores das 9 (nove) fotografias 
selecionadas pela comissão de jurados deverão encaminhar as fotografias originais para serem 



postadas no perfil do Templo da Boa Vontade no Instagram (@templodaboavontadetbv), com os 
devidos créditos, e disponibilizadas para votação pelo público. 

4. DO VOTO POPULAR 

4.1. As 9 (nove) fotografias selecionadas pela comissão de jurados serão publicadas no perfil do 
Templo da Boa Vontade no Instagram (@templodaboavontadetbv), na data provável de 27 de 
agosto de 2021, em uma postagem de Feed em forma de carrossel e cada fotografia será 
identificada com um número de 1 a 9. 

4.2. Somente serão contabilizados os votos que se derem até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 
de agosto de 2021.  

4.3. Para votar, o internauta deverá escolher a sua fotografia de preferência no carrossel da 
postagem do item 4.1 e escrever nos comentários da postagem o número correspondente à 
fotografia escolhida. 

4.4. O internauta poderá votar em mais de uma fotografia, porém, caso haja mais de um voto do 
mesmo internauta para a mesma fotografia, apenas um voto será contabilizado. 

4.5. A fotografia que receber o maior número de votos nos comentários da postagem citada no 
item 4.1 será a vencedora do concurso. 

4.6. No caso de empate no número de votos, a decisão ficará a cargo da comissão de jurados do 
concurso. 

4.7. O anúncio da foto vencedora do concurso será publico no perfil do Templo da Boa Vontade 
no Instagram (@templodaboavontadetbv) na data provável de 01 de setembro de 2021. 

5. DA DESCLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO 

5.1. A Organizadora do concurso poderá desclassificar a fotografia que contenha conteúdo(s):  

a) que não esteja adequada ao tema proposto: TBV – Um Retrato de Esperança; 
b) que discrimine e/ou ofenda a pessoa humana;  
c) que promova a intolerância religiosa;  
d) que faça apologia à violência contra pessoas e animais;  
e) com teor político;  
f) que promova o uso de álcool e outras drogas;  
g) julgados inadequados pela Organizadora. 

6. DA CESSÃO DO DIREITO DE USO 

6.1. A inscrição da fotografia no concurso implicará a aceitação das normas contidas neste 
Regulamento, além da autorização, por parte do participante, para que a Organizadora faça uso 
das peças inscritas em divulgações, promoções e publicidades referentes ao concurso, bem como 
para sua exposição nas mídias da Comunicação da Boa Vontade. 

7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. O autor da fotografia vencedora do concurso ganhará, como prêmio, um kit contendo uma 
Câmera Instax Mini 11 e um Squeeze personalizado do Templo da Boa Vontade. 



8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Os participantes aceitam todas as condições deste Regulamento e concordam integralmente 
com as eventuais modificações que nele venham a ser realizadas e devidamente publicadas pela 
Organizadora.  

8.2. Os participantes ficam cientes de que as decisões proferidas pela Organizadora e pela 
comissão de jurados do concurso tem caráter irretratável e irrevogável. 

8.3. Todas as fotografias participantes do concurso serão utilizadas em divulgações nas mídias 
sociais do Templo da Boa Vontade, independentemente do concurso, com os devidos créditos ao 
autor. 

8.4. Todos os participantes que forem selecionados para a fase de votação popular receberão o 
certificado de participação no concurso. 
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