Regulamento
Todos os participantes desse concurso serão considerados conhecedores deste documento e das
legislações afins vigentes, principalmente nas que tangem sobre plágio e direitos autorais, aos
quais ficam subordinados.
1. Sobre o concurso
1.1. O Concurso de Fotografia Carne Angus Certificada – 15 anos é direcionado a todos
apaixonados por carne e pecuária residentes no Brasil.
1.2. O tema das fotografias será relacionado a carne Angus certificada e a raça Angus, sendo
divididos em 03 categorias: Pecuária, na qual participarão fotos de bovinos da raça Aberdeen
Angus; Carne, na qual as fotos de carnes cruas, carcaças e categoria Receitas, na qual engloba
fotos de carnes preparadas, seja de churrasco ou empratados.
1.3. As fotos deverão ser de autoria exclusiva do participante que as envia e não poderão
apresentar manipulação ou montagens de quaisquer naturezas. Correções de cor e contraste,
desde que não alterem o conteúdo da foto serão admitidos.
1.4. A seleção das fotos levará em consideração critérios estéticos da imagem produzida –
composição, cores, qualidade de imagem.
1.5. Cada Participante poderá participar com até duas fotos de sua exclusiva autoria, podendo ser
na mesma categoria ou em duas categorias distintas, deverá ser atribuído um título a foto e uma
breve descrição.
2. Das inscrições
2.1. As fotos deverão ser enviadas para o e-mail luiza.mendes@carneangus.org.br com o assunto
“Concurso de foto Angus – 15 anos” com a imagem anexada em boa qualidade, com o nome
completo do participante e seu link nas redes sociais Facebook e/ou Instagram até dia 23/03/2018.
2.2. Ao enviar sua foto, você estará concordando com sua publicação nas redes sociais e seu uso
para divulgação da raça Angus.
3. Da premiação
3.1. O resultado do concurso será divulgado no dia 30/03/2018. As fotos serão escolhidas pelos
jurados Eduardo Rocha, Gabriel Olivera e Rodrigo Cardoso e irão a votação popular. As fotos com
mais curtidas da página Carne Angus Certificada no Facebook e na página
@carneanguscertificada no Instagram. Quaisquer casos em desacordo serão decididos pela
organização em comum acordo com os jurados.
3.2. Serão escolhidas 05 fotos por cada categoria, totalizando as 15 melhores fotos que ganharão
um livro Angus Gourmet Brazilian Beef. O prêmio para a melhor foto de cada categoria será
acrescido com um kit de produtos Angus com bolsa térmica, tag de mala, caneca, broche, adesivos
e chaveiro Angus.
3.3. A Foto com mais curtidas no Facebook irá ganhar um corte de carne Angus certificada a ser
decidido pela organização do concurso, de acordo com a logística para a entrega na residência do
ganhador.

