Vida,
Câmera,
Ação!
Concurso de fotografia
“Hello Photo”
Prepare a sua máquina fotográfica e tire
a sua melhor fotografia pela hemofilia, e
tudo o que a rodeia, procurando dar um
enfoque positivo sobre a mesma.
De 14 de setembro a 20 de outubro.
Um total de 1900 euros de prémios
para entregar.
Regulamento e mais informações:
www.sobi.es

O concurso de fotografia “Hello Photo”, promovido pela empresa bio farmacêutica Sobi® (de ora em diante
a “Promotora”), com sede na Rua Pedro Teixeira, 8 28020 Madrid e o contribuinte fiscal B84710623, com a especial colaboração da Associação Portuguesa de Hemofilia (APH), decorrerá entre os dias 14 de setembro e 18
de novembro de 2018, sendo que a possibilidade de participação compreenderá o período entre o dia 14 de
setembro e o dia 20 de outubro de 2018.
O concurso visa consciencializar a sociedade para a hemofilia e para a forma como esta patologia afeta as
pessoas que sofrem da mesma, bem como as que lhes são próximas.

REGULAMENTO DO CONCURSO
1 REGULAMENTO DO CONCURSO
A participação no concurso está aberta a qualquer
pessoa singular, maior de idade, que deseje participar.
A participação neste concurso implica a aceitação integral do regulamento.
A participação neste concurso terá lugar via e-mail,
para o endereço de correio eletrónico hellophoto.
Sobi@medea.es, através do qual o participante enviará a sua fotografia, acompanhada do formulário de
inscrição que pode ser descarregado em www.sobi.es.
Não será admitida qualquer fotografia que não seja
submetida através desta via e que não seja acompanhada pelo formulário de inscrição mencionado acima,
devidamente preenchido.
Serão automaticamente desclassificadas as fotografias
que não se adaptem aos objetivos incluídos na temática do concurso.
2 TEMÁTICA DO CONCURSO
A hemofilia é uma doença crónica, congénita/hereditária e, até ao momento, incurável, caracterizada pela insuficiência de um ou mais fatores necessários para a coagulação do sangue. No entanto, os
avanços médicos permitiram maior sobrevivência e
qualidade de vida entre as pessoas que desenvolvem a doença.
O tema do concurso versa sobre a consciencialização da sociedade em geral para o impacto da
hemofilia na vida das pessoas que dela padecem e
na vida dos que lhes são próximos.
3 REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E PRAZO DE ENTREGA
Cada participante pode apresentar a concurso até
um máximo de 3 fotografias e poderá participar no
período compreendido entre o dia 14 de setembro às
12:00 horas e o dia 20 de outubro às 12:00 (inclusive).
A técnica será livre, as fotografias poderão ser a cores
ou a preto e branco e o formato das fotografias deverá estar no formato “.jpg”. O tamanho dos ficheiros
não poderá ser inferior a 1 MB nem superior a 4 MB.
Podem ser submetidas fotografias que tenham sido
tiradas durante o período do concurso ou outras que
tenham sido tiradas no passado pelos participantes.
A Promotora não é responsável, nos limites permitidos por lei, pela violação de quaisquer direitos de
propriedade intelectual resultantes das fotografias
submetidas a concurso. Como requisito de validade

da participação só poderão submeter a concurso
fotografias de que sejam os respetivos autores, responsabilizando-se os mesmos em conformidade com
as disposições vigentes em matéria de direitos de propriedade intelectual relacionados com as fotografias,
assegurando que não existam direitos a favor de terceiros e ainda a proteção adequada dos direitos de
menores (Lei n.º 147/99 de 1 de setembro, Lei de proteção de crianças e jovens em perigo).
Caso nas fotografias apareça alguém que seja claramente identificável, pressupõe-se que o participante,
autor da fotografia, obteve todas as autorizações pertinentes da pessoa ou pessoas retratadas para participarem no concurso e para todas as divulgações de
fotografias com o mesmo relacionadas.
A técnica fotográfica utilizada será livre.
As fotografias apresentadas a concurso não podem
ter marcas de água, molduras, nem assinaturas incorporadas. As fotografias que as contenham serão automaticamente desclassificadas. Serão desclassificadas também as fotografias que possam constituir um
atentado à moral ou à ética. Não poderá apresentar-se a concurso nenhuma fotografia que tenha sido
premiada em qualquer concurso de carácter local,
nacional ou internacional.
O participante será desclassificado e a sua participação considerada imediatamente nula se, durante o concurso, ou após a publicação da decisão do
júri, se tiver conhecimento de que alguns dos requisitos previamente indicados e exigidos por este regulamento não foram cumpridos ou que qualquer das
declarações dos participantes é total ou parcialmente incorreta, errónea ou falsa. Nesse caso, os prémios
serão atribuídos aos participantes, cujas fotografias
foram selecionadas, por ordem sequencial.
A participação neste concurso de fotografia implica,
para além da já referida integral aceitação do presente regulamento por parte dos participantes, a integral aceitação da decisão do júri, que é irrecorrível
quando tomada com base nos critérios de avaliação.
4 SELEÇÃO DAS FOTOGRAFIAS PREMIADAS
Fase 1. ENVIO E VALIDAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS
As fotografias serão apresentadas via e-mail, para o endereço criado para essa finalidade: hellophoto.sobi@
medea.es.
A transferência dos dados inseridos no formulário de inscrição no concurso é efetuada exclusivamente com a
finalidade de participação no concurso. Apenas serão

publicadas as fotografias que tenham sido validadas
pela organização em conformidade com os objetivos
e regulamento estabelecidos neste concurso.
Fase 2. JÚRI E SELEÇÃO DE FOTOGRAFIAS
Para a escolha das melhores fotografias deste concurso
será designado um júri independente composto por um
profissional de reconhecido prestígio no campo da fotografia, dois representantes da APH, um profissional de
saúde de reconhecido prestígio no campo da hemofilia
e dois representantes da Promotora.
As fotografias serão avaliadas com base nos seguintes
critérios
a) Criatividade na forma como abordam o tema
do concurso;
b) Originalidade na forma como abordam o tema
do concurso;
c) 
Adequação das fotografias ao tema do concurso e potencial impacto das mesmas na consciencialização da doença.
O júri reserva-se o direito de declarar nulo o concurso no
caso em que não tenham sido apresentadas fotografias a concurso ou no caso em que as fotografias apresentadas não cumpram com os critérios de avaliação
do concurso. O júri decide por maioria e é soberano
na sua decisão, ao avaliar as fotografias submetidas a
concurso de acordo com os critérios definidos acima.
Serão selecionados 3 vencedores (aos quais corresponderá o primeiro, o segundo e o terceiro lugar).
5 DATAS IMPORTANTES DO CONCURSO
a) Período de participação: de 14 de setembro às 12:00
horas a 20 de outubro de 2018 às 12:00 horas;
b) 14 de setembro às 12.00 horas: abertura do concurso
via e-mail, para o endereço de correio eletrónico hellophoto.sobi@medea.es, através do qual o participante poderá enviar a sua fotografia acompanhada
do formulário de inscrição devidamente preenchido,
que poderá ser descarregado em www.sobi.es;
c) 20 de outubro de 2018 às 12:00: encerramento da
participação no concurso;
d) De 20 a 31 de outubro de 2018: seleção das fotografias
premiadas pelo júri. Os vencedores serão informados
por correio eletrónico, em data anterior à entrega dos
prémios, da hora e do local da entrega dos prémios
e) 18 de novembro: cerimónia de entrega dos prémios,
no 5.º congresso nacional de hemofilia da APH (Rua
Da Imprensa Regional S/N 4490-518 - Póvoa de Varzim).

6 PRÉMIOS
Primeiro prémio: quantia de 1000 €, líquidos.
Segundo prémio: quantia de 500 €, líquidos.
Terceiro prémio: quantia de 400 €, líquidos.

7 U
 TILIZAÇÃO DOS TRABALHOS FOTOGRÁFICOS
APRESENTADOS
As fotografias submetidas a concurso (exceto as que
não passem a seleção do júri por não cumprirem com
os critérios do regulamento), bem como as fotografias
premiadas, poderão ser publicadas nas redes sociais ou
em outras páginas da Internet da entidadePromotora
Sobi e da APH bem como no site www.hellohaemophilia.com e na página do Facebook do concurso Hi!Photo com o propósito de dar a conhecer a existência do
concurso e de sensibilizar a sociedade para o tema
principal deste concurso: a hemofilia. A médio prazo, a
Promotora tem previstas outras ações, em colaboração
com várias instituições, para conseguir uma maior divulgação das fotografias dos vencedores do concurso.
Ao participar e aceitar os termos do presente regulamento, os participantes concedem uma licença gratuita à Promotora e à APH para a utilização, difusão,
distribuição, comunicação pública, exibição e reprodução das fotografias nas páginas da internet da titularidade da SOBI e da APH, assim como na página www.
hellohaemophilia.com. Esta autorização inclui também,
como já referido, a publicação das fotografias em redes sociais, nomeadamente na página do Facebook
do concurso Hi!Photo, na página de facebook e instagram da SOBI e da APH e/ou intranet corporativas
da Sobi e da APH, para as finalidades de promoção
do concurso, identificação e divulgação dos vencedores e participantes e também para a sensibilização
da sociedade para o tema da hemofilia, pelo tempo
equivalente à duração dos direitos de autor em causa
e para o âmbito territorial mundial. O nome do autor da
fotografia, como referido anteriormente, será sempre
indicado.
8 LEI APLICÁVEL E TRIBUNAL COMPETENTE
A presente campanha é regulada pela Lei Portuguesa sendo competente para a resolução de quaisquer
litígios o tribunal Português territorialmente competente.

