
1º CONCURSO CULTURAL DE FOTOGRAFIA

Seu click faz cooperar!
Associado, você é nosso

convidado especial a participar do

Cotrijal e você, juntos nos 365 dias do ano!

Participe! 
Basta  fotografar  sua melhor  imagem de campo 
(produção vegetal e animal) e cadastrá-la no site 
Cotrijal com os seguintes dados: nº da matrícula, 
data e local da foto.
www.cotrijal.com.br/concursodefotograa

Você pode concorrer com até 3 fotos.

Promoção   válida    de  10 de abril de 2017  à  
29 de agosto de 2017

As  12  fotos  mais  votadas  estarão  em nosso 
calendário 2018 e participarão   de    uma     
Exposição Itinerante nas unidades da Cotrijal.

Você tem o melhor cenário em suas mãos.
 
Você faz parte do nosso dia, queremos fazer 
parte do seu também!
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Regulamento:
 O Concurso Cultural – fotográco “Seu click faz Cooperar”, 
desenvolvido pela Cotrijal Cooperativa Apropecuária e Industrial, tem como 
objetivo priorizar o associado, estreitando laços com a Cotrijal, valorizando o 
cotidiano do produtor e oportunizando interação entre associados e Cotrijal. 
O Concurso pretende mostrar diferentes visões, iniciativas e divulgar o 
aniversário de 60 anos da Cotrijal.
1. Dos participantes:
 Art. 1º: Poderão participar somente os associados da Cotrijal. É 
vedada a participação de colaboradores e direção da Cotrijal.
2. Das inscrições:
 Art. 2º : As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir de 10 de 
abril até 14 de agosto de 2017(1ª fase do concurso).
 Art. 3º: A inscrição deverá ser feita no site Cotrijal. Juntamente com a 
foto, deverão constar informações obrigatórias para a validação da inscrição: 
nome completo do associado, número da matrícula, data e local da foto.
3. Dos trabalhos:
 Art 4º: Cada associado poderá inscrever no máximo 3 fotos.
 Art 5º: As fotos inscritas devem conter imagens relacionadas ao tema 
e objetivos do concurso. Poderão ser coloridas ou em preto e branco.
 Art. 6º: As fotos deverão ter no mínimo 1 mega byte (formato JPG)
 Parágrafo Único: As 24 fotos mais votadas até o dia 14 de agosto de 
2017, serão divulgadas no site da Cotrijal para 2ª fase de votação.
 Art. 7º: As 12 fotos mais votadas no site Cotrijal pelo público estarão 
no calendário 2018 – Edição Especial de 60 anos Cotrijal.
Art. 8º: Quesitos sugeridos para avaliação do público:

 4.Do resultado do concurso:
 Art. 9º: Dia 14 de agosto, às 23h59min se encerram as votações da 
1ª fase.
 Art. 10º:Da 2ª fase do concurso, o público escolherá entre as 24 fotos 
mais votadas até 25 de agosto.
 Art. 11º: Dia 30 de agosto de 2017, serão conhecidos os 12 
ganhadores que irão para o calendário 2018 – Edição Especial
 Art. 12º: Serão feitas versões em painéis no tamanho (60cm) para 
uma Exposição Itinerante nas Unidades em 2018, das 12 fotos mais votadas.
 5.Disposições Gerais: 
 Art. 14º: Da premiação: a  foto   mais   votada  receberá  o  valor  de 
R$ 1.000,00 ( um mil reais) em dinheiro.
 Art. 15º: A participação no concurso implica no conhecimento e na 
aceitação, pelo candidato, de todas as disposições deste regulamento.
 Art. 16º: Serão desclassicados os trabalhos que não atenderem as 
regras deste Regulamento.
 Art. 17°:As fotograas participantes devem ser inéditas, não 
podendo terem sido publicadas em qualquer veículo de comunicação. Os 
participantes deverão possuir todos os direitos autorais sobre as fotograas 
inscritas no concurso. 
 Art. 18º: Aos participantes, autorizam a Cotrijal o uso da imagem 
enviada ao Concurso Cultural para ns comerciais, institucionais em todo 
território brasileiro, em diversas modalidades e mídias: cartazes, site, banner, 
jornal, revista, calendário, folder e demais materiais de divulgação que a 
Cooperativa achar necessário.
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