Concurso de Fotografia APAC – MEDWAY
A APAC – Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro e a MEDWAY – Transporte &
Logística, acordaram a organização de um concurso de fotografia dedicado ao tema “Locomotiva
decorada por Kruella D’Enfer”, que recolhe obras fotográficas subordinadas ao atual esquema
decorativo da locomotiva 4702.
As melhores fotografias serão expostas nas instalações da APAC e da MEDWAY.

Âmbito do Concurso
Este concurso está aberto a participações que retratem a circulação de comboios com a locomotiva
4702 e o seu esquema decorativo temporário.
O concurso decorre entre os dias 15 de junho e 15 de agosto de 2022, sem prejuízo de APAC e a
MEDWAY poderem acordar uma extensão de prazo a qualquer momento.
O envio das fotografias deverá ser realizado para o endereço de correio eletrónico apac@net.sapo.pt.

Requisitos Gerais de Participação
Podem participar no concurso os Associados da APAC, os Colaboradores da MEDWAY, excetuado os
que vierem a integrar o júri do concurso, e o Público em geral.
Forma de Participação e Comunicação dos Prémios
Cada participante pode enviar até 3 fotografias.
É condição indispensável que nas fotografias enviadas não apareçam pessoas identificáveis, sob pena
de exclusão do concurso.
As fotografias deverão ser enviadas para apac@net.sapo.pt.
Na mensagem enviada, deverá ser ainda incluída declaração sobre a autoria das fotografias e
propriedade das mesmas. Sendo exemplo:
“Declaro ser autor e deter direitos de propriedade sobre as fotografias agora enviadas”.
Do concurso fotográfico serão eleitos os três primeiros prémios, após hierarquização qualitativa das
participações pelo júri do concurso. O prémio premeia o autor e não a imagem, pelo que se o
vencedor do 1º prémio tiver outra fotografia classificada em 2º lugar, o 2º prémio não lhe será
atribuído, mas sim ao participante que tiver o 3º melhor registo, e assim consecutivamente.
O júri do concurso é composto número ímpar de elementos, sendo constituído por representantes da
APAC e da MEDWAY.
Não há lugar a recurso da pontuação atribuída às diversas participações.
Os vencedores serão informados através de correio eletrónico, para o endereço a partir do qual
submetam a sua participação.
A participação no concurso não cria quaisquer obrigações da APAC ou da MEDWAY para com o
concorrente.
Os resultados serão anunciados até dia 15 de setembro de 2022, salvo se vier a ser definida extensão
de prazo do concurso.

Prémios
Aos três primeiros classificados serão atribuídos iguais prémios, sendo estes constituídos
cumulativamente por:
• Um modelo Ho da locomotiva Euro4000;
• Uma viagem em cabine de comboio MEDWAY, em trajeto a definir.

Direitos de Propriedade Intelectual
Ao participar no concurso, os participantes cedem por um período indefinido todos os direitos de
propriedade intelectual de fotografias para os seguintes propósitos:
• Utilizações publicitárias, comerciais ou outras, não envolvendo a venda dos direitos sobre as
imagens;
• Utilização das imagens pela APAC e pela MEDWAY nos seus suportes de comunicação, projetos
e publicações.
Em nenhum caso a utilização nas condições acima descritas das imagens submetidas a concurso
implicará o direito do autor receber indemnização.
Qualquer participação efetuada implica a aceitação deste regulamento.
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