
I P Ê S  R O S A S
O S  M A I S  B E LO S

D E  B E A G Á

R E G U L A M E N T O

A Certmidia®, afim de celebrar seus 10 anos de fundação quer presentear Beagá, a cidade que a acolhe 
tão bem e seu povo querido. Assim, lança o Concurso Cultural Aberto de Fotografia, para amadores e 
profissionais, com o intuito de sacramentar o Ipê Rosa como mais um símbolo turístico e cultural de BH.

A Certmidia® lança esse concurso com caráter exclusivamente cultural, não havendo qualquer modalidade 
de sorteio ou pagamento para participação no concurso.

Importante

A Certmidia® está realizando este concurso e a produção de um livro final com recursos 100% próprios, sem 
qualquer vínculo com leis de incentivo a cultura ou apoio governamental.

A Certmidia® utilizará apenas as melhores fotografias selecionadas a serem publicadas no livro final, 
com os devidos créditos de autoria e propriedade intelectual, que será desenvolvido em parceria com a 
Editora Ramalhete. Ou seja, o uso das fotografias inscritas neste concurso está restrita a finalidade deste 
concurso, que é ajudar a sacramentar o Ipê Rosa como mais um símbolo turístico e cultural de BH, atráves 
da publicação de um livro final. Portanto, esse regulamento apenas garante a concessão de direitos para a 
publicação do livro final.  

A Certmidia® não tem por objetivo criar nenhum banco de imagens com as fotografias recebidas e a 
concessão de direitos se aplicará apenas à publicação do livro final, pelo tempo limitado à sua publicação e 
ao fim do projeto, as fotografias inscritas serão devidamente apagadas. 

São pilares fundamentais deste concurso: ser um movimento aberto e democrático, de forma inclusiva 
e participativa, incluindo iniciantes, entusiastas, usuários das redes sociais, fotógrafos amadores e 
profissionais que também queiram ajudar a sacramentar o Ipê Rosa como mais um símbolo de BH.

Reforçamos nosso irrestrito respeito aos profissionais de fotografia e asseguramos que esse concurso não 
visa ferir nenhum direito autoral, pelo contrário. Queremos tão somente ajudar a sacramentar o Ipê Rosa 
como um símbolo turístico e cultural de BH. 

A Certmidia® valoriza a atividade dos profissionais de fotografia. A opção de deixar aberto para a participação 
e possível publicação no livro final é por entender que o registro fotográfico da florada dos Ipês Rosas é uma 
prática popular entre os belorizontinos.

Tema

• O tema do Concurso Cultural Aberto de Fotografia – da Certmidia® é “Os Mais Belos Ipês Rosas de Beagá”.

• As imagens enviadas poderão demonstrar a florada do Ipê Rosa ou Roxo em qualquer ponto da cidade de 
Belo Horizonte.

Participação

• É aberto a todos que possuem vínculo com Belo Horizonte, brasileiros ou estrangeiros residentes em 
território nacional, que tenham interesse em fotografia: amadores e profissionais. 



• Somente poderão participar maiores de 18 anos.

• É vedada a participação de colaboradores, representantes de vendas, diretores, funcionários, contratados 
e estagiários da Certmidia®, assim como, familiares imediatos destes (cônjuges/companheiros, pais, 
irmãos e filhos).

Período do Concurso

• O concurso tem início dia 1º de maio de 2022 e finaliza no dia 31 de julho de 2022 às 23h59min (horário 
de Brasília).

• A avaliação das fotografias será feita até o dia 31 de outubro de 2022, data em que os vencedores, serão 
anunciados através do website www.ipesrosasbh.com.br.

• Importante: Somente serão validadas as inscrições recebidas a partir da data de lançamento do concurso, 
1º de maio de 2022, não importando se a(s) fotografia(s) foi(ram) produzida(s) anteriormente, desde que 
respeite(m) as regras de cadastrais e de auotria descritas a seguir.  

Inscrição

• A inscrição no concurso será realizada exclusivamente através do website www.ipesrosasbh.com.br;

• A inscrição será efetivada mediante recebimento de cadastro com a(s) fotografia(s) anexada(s), 
acompanhado dos seguintes dados:

• Nome Completo / Autor da(s) Fotografia(s) 
• Endereço Completo
• Telefone Fixo / Celular
• Email para Contato
• Data de Nascimento
• CPF
• Datas e Locais das Fotos
• Situações Fotografadas / Descrições resumidas

• Para cada cadastro/participante poderão ser enviadas até no máximo 5 fotografias. Assim que a inscrição 
for validada, o participante receberá um e-mail de agradecimento, confirmando sua inscrição.

• O cadastro deve obrigatoriamente estar relacionado ao autor da(s) fotografia(s), sendo vedada a inscrição 
por terceiros. Cada cadastro/participante poderá inscrever-se apenas uma vez, com 5 fotografias. 

• Durante o processo de incrição, o participante deve anexar os arquivos digitais de suas fotografia em .jpg, 
de preferência em qualidade mínima de impressão para que, caso seja uma das selecionadas para compor 
o livro final resultante do concurso, possa ser impressa com qualidade de impressão offset - 300 dpi’s.  

• Arquivos em baixa/média resolução serão aceitos, mas caso esteja entre as 40 melhores fotografias 
selecionados que serão publicadas no livro final, deverão enviar posteriormente os arquivos em alta 
resolução, com qualidade de impressão, 300 dpi’s, dimensões de em média 42x29,7cm (4961x3508 
pixels), paisagem (horizontal) ou retrato (vertical) e no máximo 20 megabytes. 

• Serão aceitas fotografias de todos os tipos de equipamentos, como celulares, máquinas fotográficas 
amadoras e profissionais, contudo, caso seja selecionada par o livro, o não envio do arquivo em alta 
resolução da imagem poderá desclassificar a sua publicação, abrindo espaço a outra que cumpra os 
requisitos.    
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Condições

• As fotografias podem estar em posição paisagem (horizontal) ou retrato (vertical) e, de preferência, 
devem ser inéditas, ou seja, não devem ter sido publicadas em qualquer veículo de comunicação, valendo 
isto como um benefício na avaliação das mesmas.

• Os participantes deverão possuir todos os direitos autorais sobre as fotografias inscritas. Dessa forma, 
serão os únicos responsáveis por qualquer violação de direitos de terceiros, autorais ou de imagem, 
respondendo por qualquer prejuízo que a Certmidia® venha a sofrer em razão do uso das imagens, 
conforme previsto neste regulamento.

• As fotografias produzidas nas floradas anteriores (2021, 2020, 2019, etc.) também serão aceitas, desde 
que garantida a autoria e sua propriedade intelectual.  

Avaliação

• As fotografias recebidas serão julgadas por uma Comissão Julgadora formada por um juri formado 
por fotógrafos, editores, empresários, artistas, professores, designers, arquitetos, urbanistas, etc, 
selecionados e convidados pela Certmidia®. 

• Caberá à Comissão Julgadora selecionar as 3 (três) e as melhores fotografias, avaliando critérios como:

• Relação com o tema do concurso;
• Qualidade estética;
• Criatividade e originalidade;
• Composição artística da foto em relação ao tema.

• Caso dois ou mais participantes enviem fotos idênticas, todos serão desclassificados do Concurso.

• A Comissão julgadora é soberana. Compete a ela avaliar e resolver sobre os casos omissos neste 
regulamento, não cabendo recurso.

• Para dar mais visibilidade às fotografias inscritas, é recomendável compartilhá-las no instagram através 
da #ipesrosasbh. O júri poderá levar em consideração também sua popularidade.  

Dúvidas

• As dúvidas referentes ao concurso ou a este regulamento podem ser encaminhadas à comissão 
organizadora através do e-mail ipesrosas@certmidia.com.br.

Premiação

• A divulgação dos vencedores será feita através do website www.ipesrosasbh.com.br no dia 30 de outubro 
de 2022. Os vencedores também serão comunicados por telefone ou e-mail.

• A premiação ocorrerá conforme segue:

• 1º Lugar - R$5.000,00
• 2º Lugar - R$3.000,00
• 3º Lugar - R$2.000,00
• As 40 melhores terão suas fotos publicadas, nomes citados no livro final, resultante do concurso. 
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Autorização

• Os participantes ao se inscreverem neste Concurso autorizam a Certmidia® a utilizar as fotografias 
submetidas ao Concurso, preservando sempre os créditos do fotógrafo (caso seja selecionada para o 
livro a ser publicado, deverá ainda assinar documento específico junto a Certmidia® autorizando sua 
publicação, valendo a inscrição como intuito de conceder a autorização expressa dessas condições).

• Ao inscrever-se neste Concurso, o participante declara que está de acordo com todas as disposições 
deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 
critério de seus organizadores, a desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 
respectivo participante.

• A concessão de direitos de uso das imagens constitui em autorização para publicação no livro final, 
caso esteja entre as 40 selecionadas, sendo que o autor poderá utilizar a(s) imagem(s) submetida(s) ao 
concurso para outras finalidades comerciais ou submetê-la a outros concursos.

• Em caso de imagens de pessoas, a autorização de uso da imagem da pessoa fotografada deve ser enviada 
para a Certmidia® no endereço a seguir. As fotografias que não possuírem a referida autorização não 
serão publicadas no livro final resultante deste concurso.

• No caso da utilização de imagens de crianças, a autorização de uso da imagem deverá ser preenchida e 
assinada por ambos os pais da criança, e anexada cópia da certidão de nascimento da criança.

• Os modelos de autorização de uso da imagem encontram-se disponíveis no site www.ipesrosasbh.com.
br/autorizacoes e deverão ser preenchidos em sua totalidade, assinado, e enviado para o endereço abaixo:

• Certmidia® – Concurso Cultural de Fotografia  
R. Padre Marinho, 323 - 3º andar  
Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-040

Acesse www.ipesrosasbh.com.br/autorizacao para fazer o download da autorização de uso de imagens.

Cancelamento

A Certmidia® reserva o direito, a seu inteiro critério, de cancelar, suspender ou modificar o concurso, 
especialmente se alguma fraude, falha técnica ou outro fator além do controle razoável da Certmidia®, 
prejudicar a integridade ou o correto funcionamento do concurso.

Havendo suspensão ou cancelamento da presente campanha por caso fortuito ou força maior, não será 
devida qualquer indenização aos participantes.

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir as questões que eventualmente 
se originem deste regulamento.

Belo Horizonte – MG, 1º de maio de 2022
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