百 年 好 合 -2021 冬 季 花 卉 展
“雲裳仙姿–百合花攝影比賽”章程
主辦機構：澳門特別行政區政府巿政署
協辦機構：澳門攝影學會
作品內容：接受任何以是次百合花花展覽為題材之作品，比賽分為兩個組別：
(A)
花卉特寫組：百合花美態和特質；
(B)
園景花絮組：花與景的配合、人與花之融合、各項活動情況等等。
參賽資格：凡澳門居民，不論職業攝影師或業餘攝影愛好者均可報名參加。
作品數量：每組參賽作品數量不能超過 6 張。
收件遞交方式：
a) 將參賽作品電郵至 psm_competition@yahoo.com ，大會提供回條覆函作實；
b) 電郵標題“雲裳仙姿–百合花攝影比賽”，必須附上主辦機構之參加表格，否則不予以評選；
c) 只接受數碼影像檔案：黑白或彩色不限，格式要求為 JPEG，相片邊長為 2048px，每一照片
檔案不可超過 2MB。 相片命名：組別_編號_題名_聯絡電話.jpg，例如：參加花卉特寫組，
A_01_菊韻_66778899.jpg。
交件日期：2022 年 2 月 14-20 日
評選委員：由巿政署及澳門攝影學會委任評選成員。
作品展出及頒獎時間、地點：另行公佈。
獎
品：
組

別

(A)花卉特寫組

(B)活動花絮組

附
1.
2.
3.
4.
5.

獎

項

冠軍：

獎杯乙座, 獎金澳門元叁仟圓(MOP$3,000.00)

亞軍：

獎杯乙座, 獎金澳門元貳仟圓(MOP$2,000.00)

季軍：

獎杯乙座, 獎金澳門元壹仟圓(MOP$1,000.00)

優異獎：

獎額 10 名，獎金澳門元叁佰圓(MOP$300.00)

冠軍：

獎杯乙座,獎金澳門元叁仟圓(MOP$3,000.00)

亞軍：

獎杯乙座,獎金澳門元貳仟圓(MOP$2,000.00)

季軍：

獎杯乙座,獎金澳門元壹仟圓(MOP$1,000.00)

優異獎：

獎額 10 名，獎金澳門元叁佰圓(MOP$300.00)

則
參加者一經遞交作品即視為同意本章程及所有規則。
為鼓勵參賽者起見，冠、亞、季軍不得有相同作者，優異獎同一作者最多可獲兩個。
凡參加者須承認本章程，如作品不符規定，主辦單位有權取消其參賽資格。
評審結果以評審委員的決定為準，參賽者對評審結果不得異議。
主辦機構有權使用參賽作品於出版、刊登及宣傳之用，凡獲獎及入選之作品，須提供原檔交
由主辦單位以供出版、展覽之用，不必徵求參賽者同意及不另給予額外報酬；如有任何爭議，
主辦機構保留最終解釋權及決定權。
6. 參賽作品中如涉及著作權、肖像權、名譽權等問題，均由作者自負，主辦機構將不需付任何
責任。
7. 本章程如有未盡善處，主辦單位有權隨時修改。
8. 本次活動所收集及處理的參賽者個人資料目的，僅為舉辦是次攝影比賽。

百 年 好 合 -2021 冬 季 花 卉 展
“雲裳仙姿–百合花攝影比賽”章程
姓名(中文):

(外文)

澳門居民證號碼（前 5 位數字）:

性別:
電話:

地址:
作品編號

組別 A-花卉 / B-園景

題

名

União de corações com Lírios – Exposição de Flores de Inverno 2021
Regulamento “Elegância de Lírios - Concurso de Fotografia de Flores de Lírio”
Entidade organizadora: Instituto para os Assuntos Municipais da Região Administrativa Especial de
Macau
Entidade colaboradora: Associação Fotográfica de Macau
Tema: para este concurso, aceitam-se quaisquer obras que tenham como tema uma exposição floral de
lírios. O concurso divide-se em duas modalidades distintas, a saber:
(A) Close-up: captura da beleza e das características do lírio
(B) Fotografia paisagística: captura da flor inserida na paisagem, em harmonia com pessoas e
actividades diversas, entre outras possibilidades.
Elegibilidade: podem inscrever-se todos os residentes de Macau, fotógrafos profissionais ou amadores.
Número de trabalhos: cada grupo poderá submeter até cinco fotografias.
Modo de entrega e recepção dos trabalhos:
a) Os trabalhos deverão ser submetidos por e-mail para o endereço psm_competition@yahoo.com,
enviando a comissão de apreciação uma carta a confirmar a recepção da candidatura;
b) O e-mail deverá ter como assunto “Elegância de Lírios - Concurso de Fotografia de Flores de Lírio”,
devendo incluir no anexo o formulário de inscrição disponibilizado pela entidade organizadora
correctamente preenchido; caso contrário, a candidatura considerar-se-á nula.
c) Apenas serão aceites trabalhos em formato digital. São aceites fotografias a preto-e-branco ou a cores,
em formato JPEG, devendo o comprimento da fotografia ser de 2048px e o tamanho máximo de cada
ficheiro, 2MB. Designação do ficheiro: a designação deve obedecer ao modelo “modalidade_número de
série_título_contacto telefónico.jpg”. Exemplo: Participação na modalidade close-up_ A_01_o charme
da flor de crisântemo_66778899.jpg.
Prazo de recepção das candidaturas: 14 a 20 de Fevereiro de 2022
Comissão de apreciação: os membros da comissão de apreciação serão nomeados pelo Instituto para
os Assuntos Municipais da Região Administrativa Especial de Macau e pela Associação Fotográfica de
Macau.
Data e local da exibição das obras premiadas e da entrega dos prémios: comunicados em data
posterior.
Prémios:
Modalidade

(A) Close up

Prémios
1.º Prémio:

Taça e prémio monetário no valor de três mil
patacas (MOP 3.000,00)

2.º Prémio:

Taça e prémio monetário no valor de duas mil
patacas (MOP 2.000,00)

3.º Prémio:

Taça e prémio monetário no valor de mil patacas
(MOP 1.000,00)

(B) Fotografia
paisagística

Menções
honrosas:

Dez prémios monetários no valor de trezentas
patacas (MOP 300,00)

1.º Prémio:

Taça e prémio monetário no valor de três mil
patacas (MOP 3.000,00)

2.º Prémio:

Taça e prémio monetário no valor de duas mil
patacas (MOP 2.000,00)

3.º Prémio:
Menções
honrosas:

Taça e prémio monetário no valor de mil patacas
(MOP 1.000,00)
Dez prémios monetários no valor de trezentas
patacas (MOP 300,00)

Regras suplementares:
1. Com a submissão dos trabalhos a concurso, considera-se que os concorrentes aceitam o presente
regulamento e todas as regras dele constantes.
2. Com o objectivo de incentivar à participação, os 1.º, 2.º e 3.º prémios não poderão ser ganhos pelo
mesmo concorrente, podendo ser por ele acumuladas até apenas duas menções honrosas.
3. A organização considera que todo e qualquer participante tem conhecimento implícito do conteúdo
do presente regulamento. Caso um trabalho submetido não esteja em conformidade com o que está nele
descrito, a entidade organizadora tem o direito de anular a sua candidatura.
4. Os resultados do concurso dependem de decisão final da Comissão de Apreciação, não tendo os
participantes qualquer direito de objectarem às decisões tomadas.
5. A entidade organizadora reserva-se o direito de utilizar os trabalhos submetidos a concurso para
publicação em formatos diversos e campanhas promocionais, devendo os participantes entregar os
originais à entidade organizadora, não necessitando esta de obter o consentimento do autor e não
existindo direito a qualquer compensação monetária ou outra suplementar pela sua utilização em
publicações ou exposições. Em caso de disputa, a entidade organizadora reserva-se o direito de
interpretação e decisão final.
6. Questões relacionadas com direitos de autor, direitos de imagem ou direito à honra, entre outras, são
da exclusiva responsabilidade do autor, estando a entidade organizadora isenta de quaisquer
responsabilidades.
7. Caso o presente regulamento contenha falhas ou imprecisões, a entidade organizadora reserva-se o
direito de fazer alterações a qualquer momento.
8. Os dados pessoais dos candidatos recolhidos e tratados neste contexto têm como único objectivo o
presente concurso de fotografia.

União de corações com Lírios – Exposição de Flores de Inverno 2021
Regulamento “Elegância de Lírios - Concurso de Fotografia de Flores de Lírio”
Nome (chinês):

(língua estrangeira)

Bilhete de Identidade de Residente Permanente
(5 primeiros algarismos):
Morada:
Número de série Modalidade
do trabalho
A - Close up
B - Fotografia paisagística

Título

Sexo:

Contacto telefónico:

