
 
Regulamento 

Passatempo de Fotografia “WORTEN CLOSE UP” 
 

 

Introdução 

De 7 de agosto a 2 de setembro de 2018, o Olhares associa-se à Worten numa parceria que 

visa dinamizar um passatempo de fotografia no site Olhares com a insígnia Worten. 

 

1.Objetivos 

O passatempo “Worten Close Up” (adiante designado apenas por “passatempo”) tem como 

objetivo desafiar os participantes a fotografarem criativamente 4 temas definidos pelos 

organizadores Olhares e Worten. Cada tema será lançado semanalmente através da 

publicação de um vídeo na página de Facebook do Olhares e no Blog Olhares. Ao participante 

caberá ter um olhar mais restrito ou mais abrangente sobre o tema. O Júri irá eleger a melhor 

fotografia de cada semana. Em setembro, decorrerá na Loja Worten Colombo o Evento Final 

para a eleição do Grande Vencedor de entre os 4 vencedores semanais. Na loja estará 

também patente a exposição dos trabalhos vencedores.  

 

2.Temas dos desafios e datas 

O passatempo decorrerá de acordo com o seguinte calendário: 

i. Desafio Viagens – de 7 a 12 de agosto 

ii. Desafio Cor – de 14 a 19 de agosto 

iii. Desafio Noturna – de 21 a 26 de agosto 

iv. Desafio Preto e branco – de 28 de agosto a 2 de setembro 

v. Evento Final para eleição do Grande Vencedor – 13 de setembro 

 

3.Condições de participação 

a. A participação é gratuita. 

b. A participação está aberta a todos os interessados, com idade igual ou superior 

a 18 anos. 

c. Para poder participar tem que ser utilizador registado no Olhares. 

d. É proibida a participação de membros do júri e familiares diretos destes e de 

quaisquer outros elementos ligados à organização do passatempo. 

e. O participante só pode submeter fotografias que sejam da sua autoria. 

f. Os desafios decorrem, semanalmente, de terça a domingo. Em cada semana, só 

serão aceites fotografias submetidas na página do passatempo até às 23h59 de 

domingo. 

g. O participante pode concorrer a mais do que um desafio, desde que nunca 

tenha sido selecionado como vencedor nos anteriores. 



 

4.Forma de participação 

a. O passatempo decorrerá de 7 de agosto a 2 de setembro de 2018 no site 

Olhares, na página acessível através deste link: 

http://olhares.sapo.pt/corporate/worten/passatempos/  

b. O participante deverá possuir um perfil no site Olhares. Caso não possua, 

deverá proceder ao registo em: http://olhares.sapo.pt/registo. O registo é 

gratuito.  

c. O participante tem de fazer o upload das fotografias na sua conta Olhares 

antes de poder submetê-las ao passatempo. 

d. Cada participante poderá submeter até um máximo de 3 fotografias por 

desafio. 

e. O participante tem de seguir o Instagram da Worten: @wortenpt.  

 

5.Especificações técnicas e critérios de admissão das fotografias 

a. As fotografias submetidas deverão ter um mínimo de 500px de altura, perfil de 

cor sRGB e um máximo de 10MB. O site Olhares está otimizado para fotos com 

1920 x 1080px. 

b. O participante compromete-se a guardar uma versão da fotografia com alta 

resolução para impressão, para o caso de ser selecionado vencedor. 

c. Serão aceites fotografias a preto e branco e/ou a cores. 

d. As fotografias poderão ser editadas, desde que sejam feitos apenas ajustes 

básicos (ex: níveis, curvas, brilho, contraste e/ou reenquadramentos). 

e. Não serão aceites fotomontagens.  

f. O Olhares reserva o direito de, sem aviso prévio, excluir do passatempo 

fotografias que não sejam admissíveis à luz das regras de uso do site. Para mais 

informações, consultar: http://olhares.sapo.pt/pt/nao-e-permitido-ao-

utilizador  

 

6.Júri e Prémios 

a. As fotografias serão avaliadas por um representante do Olhares e um 

representante do Expresso. 

b. Semanalmente, será eleita a fotografia vencedora do desafio. Os 4 vencedores 

semanais receberão um Workshop de Fotografia Noturna da Academia Olhares 

com a duração de 6 horas, no valor de 60€. 

c. No Evento Final, será eleito o Grande Vencedor do Passatempo que receberá o 

prémio Worten no valor de 2.000€ em equipamentos fotográficos Canon. 

d. Os vencedores semanais serão anunciados através dos sites, blog e redes 

sociais do Olhares e da Worten.  

e. O Grande Vencedor será anunciado in loco na Loja Worten Colombo no dia do 

Evento Final, onde deverão estar presentes todos os finalistas. 
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7. Direitos de autor e utilização por terceiros 

a. Os organizadores (Olhares e Worten) reservam o direito de divulgar, publicar, 

utilizar em diferentes suportes de comunicação ou reproduzir qualquer das 

fotografias produzidas pelos participantes, salvaguardando sempre a indicação 

do autor (salvo se este indicar expressamente que não quer ser identificado). 

b. Os organizadores reservam ainda o direito de autorizar aos parceiros a 

utilização das fotografias participantes para fins semelhantes aos descritos na 

alínea anterior. 

c. Qualquer utilização das imagens destinada a fins comerciais carecerá, todavia, 

de uma prévia autorização expressa do autor para o efeito. 

 

8.Disposições finais 

a. A participação neste passatempo implica a aceitação e cumprimento integral 

do presente regulamento.  

b. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento implicará a 

exclusão da fotografia e/ou do participante. 

c. Os casos omissos serão resolvidos, caso a caso, pelo júri. 

d. Os participantes não poderão alegar desconhecimento deste regulamento, que 

se encontra disponível no site Olhares, na página do passatempo. 

 

 


