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Concurso de fotografia: “Quem disse que o

urubu não é bonito?”
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O concurso refere-se à espécie urubu-preto, Coragyps atratus.
Prazo final para apresentação do trabalho: 24:00 h do dia 25 de janeiro de 2022.
Quem pode participar: qualquer pessoa, desde que residente no território nacional.
Cada participante poderá concorrer com apenas uma foto, tirada em qualquer época e qualquer lugar e
independente do fato de já ter sido publicada, seja em publicação em papel ou na internet.
A foto deve ser enviada na melhor qualidade possível para o e-mail: avesemfoco@ceo.org.br e, no corpo
do e-mail o concorrente deve indicar seu nome e endereço postal completos, bem como data de
nascimento e endereço de e-mail para correspondência, caso seja outro que não o do remetente da
mensagem.
O editor da revista se reserva o direito de desclassificar fotos apresentadas que não apresentarem
condições adequadas de participação, tais como: espécie errada ou baixa qualidade da foto (desfocada,
baixa resolução, pouca iluminação, e outras). O participante receberá um e-mail informando o motivo da
desclassificação da foto apresentada.
Os participantes deverão concordar que a revista Aves em Foco publique as as fotos ganhadoras na
página da revista no site do CEO – Centro de Estudos Ornitológicos (ceo.org.br/revista/apresenta.htm),
bem como numa futura edição on line da revista, garantindo-se, naturalmente, a indicação dos créditos
dos autores das fotos.
A escolha das três melhores fotos (primeiro, segundo e terceiro lugares) será feita por uma comissão
julgadora composta de sete membros, indicados pelo editor da revista, cujas identidades serão divulgadas
após encerrado o concurso.
No caso de algum empate no julgamento, a decisão final será tomada em uma enquete entre os
associados do CEO.
À decisão final indicando os ganhadores, não caberá nenhum tipo de recurso.
O resultado será divulgado na página da revista Aves em Foco no dia 10 de fevereiro de 2022 e o
ganhador será avisado por e-mail.
Os ganhadores serão premiados com livros, conforme abaixo discriminado, que serão enviados pelo
correio aos endereços indicados pelos participantes:
1º Lugar: Mata Atlântica – frágil exuberância. Antonio Wuo.
2º Lugar: Borboletas – conheça espécies brasileiras e saiba como montar um borboletário. Evoneo Berti
Filho & João Angelo Cerignoni
3º Lugar: Guia dos Mamíferos Marinhos do Brasil. José Truda Palazzo Jr. & Maria do Carmo Both.
É da responsabilidade de cada participante a apresentação de foto de sua real autoria.
Quaisquer outras questões que não ficaram claras neste Regulamento podem ser esclarecidas com o
editor da revista: avesemfoco@ceo.org.br

