Termos e Condições do Prêmio Syngenta de Fotografia 2012/2013
O Prêmio Syngenta de Fotografia é um concurso de fotografia mundial cujo objetivo é
explorar de forma visual os desafios globais. O Prêmio 2012/2013 terá como tema a relação
e as tensões entre o ambiente rural e urbano.
A equipe julgadora reforça a perspectiva internacional do Prêmio Syngenta de Fotografia. A
equipe julgadora selecionará três vencedores na categoria Concurso Aberto e três
vencedores na categoria Comissão Profissional. O vencedor da categoria Comissão
Profissional será recompensado com um projeto comissionado.
As fotografias enviadas poderão ser utilizadas em uma série de exposições e simpósios
internacionais, elaborados para inspirar e estimular o diálogo sobre os importantes desafios
globais.
Quem pode participar:



Fotógrafos profissionais e amadores que tenham 18 anos ou mais, completados até
dia 15 de janeiro de 2013.



Os participantes não podem estar envolvidos com a organização ou com o
julgamento do Prêmio Syngenta de Fotografia 2012/2013.



Salvo nos casos em que um(a) fotógrafo(a) tenha especificamente designado um
agente ou uma galeria para agir em seu nome, as inscrições não devem ser
enviadas por intermédio de agências ou terceiros.

O que enviar para o Concurso Aberto:




No máximo três fotografias individuais.
Dados pessoais.

O que enviar para a Comissão Profissional:




Duas a dez fotografias que formem uma série.
Dados pessoais, uma declaração do artista e uma descrição do projeto que se
queira propor, escrita em inglês, com uma proposta orçamentária detalhada. A
proposta para receber a comissão deve conter no máximo 500 palavras e será
tratada de forma confidencial.

Informações importantes sobre as fotografias:



As fotografias devem ser enviadas no formato .jpg, ter ao menos 300 dpi, tamanho
mínimo de 1200 x 2500 píxeis, máximo de 5 MB e podem ser em cor ou preto e
branco.



As fotografias devem ter sido tiradas nos últimos 10 anos (desde 1º de janeiro de
2002).



As fotografias enviadas não podem ter sido premiadas em qualquer outro concurso
de fotografia.



As fotografias enviadas não devem ser enviadas para qualquer outro concurso de
fotografia, até a publicação dos resultados do Prêmio Syngenta de Fotografia.



Todas as fotografias enviadas devem ser fruto do trabalho do indivíduo que enviar
as imagens.
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Os participantes devem ser proprietários de todos os direitos de quaisquer
fotografias enviadas para o Prêmio Syngenta de Fotografia. Isto inclui, sem estar
limitado a, o termo de consentimento de identificação de terceiros (formulário de
autorização de uso de imagem), caso seja necessário.



É da responsabilidade do participante garantir que o uso de todas as fotografias
enviadas para a Syngenta não resulte em processos judiciais. O participante
isentará a Syngenta de toda e qualquer responsabilidade decorrente de eventuais
processos movidos contra ela, associados ao uso desse material.



O participante declara expressamente que ele, ou ela, não está infringindo quaisquer
direitos de terceiros ao enviar as fotografias para a Syngenta, com o objetivo de
participar do Prêmio Syngenta de Fotografia, e ao conceder uma licença de uso para
a Syngenta, conforme descrito nos presentes Termos e Condições.

Para onde enviar:



As fotografias devem ser enviadas pelo site do Prêmio Syngenta de Fotografia
(www.syngentaphoto.com).



Fotos e materiais enviados por e-mail ou fisicamente não serão aceitos, e os
materiais impressos enviados não serão devolvidos.

Quando enviar:




Todas as imagens devem ser enviadas até 15 de janeiro de 2013.
Inscrições atrasadas, ilegíveis, incompletas, desfiguradas ou corrompidas não serão
aceitas.

Prêmios:



Os seguintes prêmios serão concedidos para a categoria Concurso Aberto (em US$
ou o equivalente em moeda local):
- Primeiro prêmio: US$ 5.000,00
- Segundo prêmio: US$ 3.000,00
- Terceiro prêmio: US$ 2.000,00



Os seguintes prêmios serão concedidos para a categoria Comissão Profissional (em
US$ ou o equivalente em moeda local):
- Primeiro prêmio: US$ 15.000,00 e, adicionalmente, até US$ 25.000 para o
projeto comissionado.
- Segundo prêmio: US$ 10.000,00
- Terceiro prêmio: US$ 5.000,00

Direitos de licença de uso:



Os direitos autorais de todas as fotografias enviadas para o Prêmio Syngenta de
Fotografia continuam com os respectivos inscritos.



Cada participante concede uma licença internacional, não exclusiva, irrevogável e
por prazo indeterminado à Syngenta para a apresentação de toda e qualquer
fotografia enviada, em qualquer material relacionado ao Prêmio Syngenta de
Fotografia. As fotografias enviadas para o concurso não serão utilizadas para
qualquer outro propósito (como anúncios comerciais ou ações de marketing dos
produtos da Syngenta).



A Syngenta não assume qualquer responsabilidade e não estipula nenhuma
indenização aos participantes contra processos de terceiros por violação de seus
supostos direitos sobre qualquer fotografia enviada para o concurso. Em caso de um
processo, o participante (proprietário dos direitos autorais) deverá restituir à
Syngenta quaisquer custos e despesas incorridos pela Syngenta, ao se defender no
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processo, inclusive quaisquer honorários advocatícios e custos processuais, assim
como quaisquer danos e penalidades associados.



O participante concorda em ser identificado como o fotógrafo(a) na internet e
fornecer informações sobre ele/ela, sobre a(s) fotografia(s) e sobre o projeto
comissionado planejado.



Um acordo em separado será assinado entre o vencedor do projeto que for
escolhido para receber a comissão e a Syngenta, o qual regerá os direitos do projeto
comissionado.

Outras informações importantes:



As inscrições que não estiverem de acordo com o regulamento serão
desqualificadas e não serão julgadas.



Tentativas de influir juízes, administradores ou assessores, por influência ou
recompensa material, acarretará em desqualificação imediata do Prêmio Syngenta
de Fotografia.



A Syngenta se reserva o direito de suspender, cancelar ou alterar o concurso a
qualquer momento.



A Syngenta trata com seriedade a questão de privacidade e dados pessoais. Todas
as informações fornecidas serão armazenadas em segurança e serão utilizadas
apenas para o propósito a que foram submetidas.



A submissão da inscrição confirma, automaticamente, a aceitação do participante de
todas as condições e regras.



Os termos e condições serão regidos pelas leis da Suíça, salvo em caso de conflito
de princípios jurídicos. O local de jurisdição será Basel-Stadt, Suíça.
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