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CONCURSO DE FOTOGRAFIAS 2013 – ABRACE FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

I – DO OBJETIVO: 

 

A Secretaria de Turismo de Florianópolis promove o Concurso de Fotografias 2013 

com o tema “Abrace Florianópolis” que vai ser realizado em comemoração ao 

aniversário de 287 anos da Capital Catarinense com o objetivo de estimular a 

aproximação da comunidade com a cidade através de demonstrações de carinho com 

a aniversariante. 

 

II – DO TEMA: 

 

O tema escolhido pela organização geral da Secretaria de Turismo de Florianópolis – 

SETUR - foi “Abrace Florianópolis”. Os participantes terão que demonstrar para o 

mundo todo o amor, carinho que sentem pela cidade traduzindo na imagem o seu 

especial pedacinho de terra. 

 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO: 

 

Podem participar do concurso, profissionais ou amadores da fotografia, que sejam 

pessoas físicas de nacionalidade brasileira ou naturalizados, maiores de 18 anos. 

É vetada a participação: Servidores da Secretaria de Turismo de Florianópolis, 

apoiadores do concurso e membros da organização. 

 

IV – DO FUNCIONAMENTO DO CONCURSO: 

 

1) Cada participante poderá inscrever no máximo duas (2)  fotografias. 

2) As fotografias deverão ser postadas na página da SETUR no facebook ou enviadas 

por e-mail para abraceflorianopolis@gmail.com com hashtag #AbraceFlorianópolis 

3) Todas as fotografias serão postadas no Álbum do Facebook, #AbraceFlorianópolis 

com o nome do autor 

4) Os participantes deverão curtir a página da SETUR e a fotografia que tiver maior 

número de curtidas no Álbum #AbraceFlorianópolis, será a vencedora. 
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V – DAS REGRAS: 

 

As fotografias deverão ser portadas a partir da ZERO hora do dia 20 de março até a 

meia noite do dia 30 de março de dois mil e treze. Neste período a fotografia 

publicada no álbum do Facebook da SETUR Florianópolis poderá ser curtida e a que 

tiver maior número será a vencedora. 

 

VII – DA PREMIAÇÃO: 

 

O autor da fotografia vencedora ganhará um final de semana com acompanhante de 

hospedagem em um hotel de Florianópolis e um passeio turístico em ônibus 

especializado. 

 

 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todas as fotografias participantes do concurso ficarão a disposição da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis para serem usadas na divulgação do município. 

Eventualidades não previstas neste regulamento serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora, sendo esta soberana em suas decisões. 

 

 

Florianópolis, 18 de março de 2013. 

 


