
CONCURSO “MEU OLHAR DA ASSOCIAÇÃO” 
ESCOLHA DO REPRESENTANTE OFICIAL DO CLUBE NO CONCURSO NACIONAL DE 

FOTOGRAFIA DA FENACLUBES 

I – Sobre o Concurso 

“Meu Olhar da Associação” é um concurso interno da Associação dos Funcionários 
Públicos de São Bernardo do Campo. A foto escolhida será a representante oficial do clube 
no Concurso Nacional de Fotografia de Clubes da FENACLUBES, a Federação Nacional dos 
Clubes do Brasil. 

O Concurso Nacional de Fotografia da FENACLUBES tem como objetivo divulgar a beleza, a 
diversidade e a atuação dos clubes no Brasil. O registro tem de ser feito, 
obrigatoriamente, nas dependências do clube – Sede Urbana, Sede Náutica ou Sede 
Nova Petrópolis. 

II – Programação do Concurso 

- Somente poderão participar associados da Associação dos Funcionários Públicos de São 
Bernardo do Campo em pleno gozo de seus direitos societários em função de total 
quitação de suas obrigações estatutárias. 

- Até 28 de fevereiro, a foto deverá ser enviada ao e-mail 
comunicacao@associacaoclube.com.br com o assunto “Concurso Fotográfico”, informando 
nome completo, título e telefones para contato. 

- A fotografia deverá ser, obrigatoriamente, nas dependências do Clube e atender a 
alguns requisitos, como formato JPEG, resolução mínima de 300 DPI e formato 
mínimo de 2.100 x 1.500 pixels (horizontal). Fotos recebidas fora desse padrão serão 
automaticamente desclassificadas. 

- Cada associado poderá enviar apenas (01) uma foto, que deverá 
ser inédita e não publicada em nenhum outro canal de mídia (digital ou impresso). 

- A melhor foto será escolhida por uma comissão julgadora e será a imagem que 
representará a Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo no 
Concurso Nacional de Fotografia de Clubes da FENACLUBES, a Federação Nacional dos 
Clubes do Brasil. 

- A foto escolhida será publicada na Revista Associação Clube nº 347, edição de maio 
de 2018, e na Revista Ação dos Clubes Sociais, da FENACLUBES. 

- Ao enviar a foto à Associação, o associado passará automaticamente a ceder o uso da 
imagem à Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo e à 
FENACLUBES, o que inclui a divulgação nos veículos de comunicação de ambos, a qualquer 
tempo e para quaisquer fins lícitos. 

- A Comissão Julgadora do Concurso Nacional de Fotografia dos Clubes será composta por 
todos os fotógrafos oficiais contratados pela FENACLUBES, durante a edição do Congresso 
Brasileiro de Clubes – 1º semestre, que acontece de 28 de abril a 1º de maio, em Campinas 
(SP). Serão analisados diversos aspectos técnicos e subjetivos para a definição da 
fotografia ganhadora, como por exemplo: enquadramento, estética, uso da luz, ineditismo 
e criatividade. 

mailto:comunicacao@associacaoclube.com.br


Deverá ser escolhida uma das opções abaixo como premiação da foto vencedora no 
concurso da FENACLUBES: 

– 1 (uma) câmera fotográfica profissional da marca Nikon, modelo D3300 com lente AF-P 
DX 18-55mm VR; ou              

– R$2.000 (dois mil reais) a serem depositados diretamente na conta corrente do 
vencedor. 

Confira o regulamento completo do Concurso Nacional de Fotografia de Clubes no site da 
FENACLUBES: https://www.fenaclubes.com.br/wp-content/uploads/2016/12/concurso-
nacional-de-fotografia-registrado.pdf 

 

São Bernardo do Campo, 06 de janeiro de 2018. 
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