REGULAMENTO BRASILIA PHOTO EXPO 2020
A Brasília Photo Show LTDA, inscrita no CNPJ 23.955.639/0001-26, sediada em SCRN QUADRA
702/703, BLOCA A, LOJA 47, PARTE AK, BRASÍLIA-DF, reconhecida pelo nome de fantasia Brasília
Photo Show, organizada e promove por meio eletrônico e físico, o festival Internacional aberto de
fotografia com temas variados “Brasília Photo Expo 2020”, ou simplesmente BPE 2020.
Inscrevendo as suas fotografias no Evento Brasília Photo Expo 2020 entre 01 de fevereiro de 2020
(início das inscrições) e 23h59m de 20 de março de 2020 (Encerramento das inscrições), suas fotos
poderão ser selecionadas para participar da Cidade da fotografia, onde será realizado uma das
maiores exposições de fotos coletivas do mundo e ter: 1) a publicação e exibição da sua fotografia em
umas das alas temáticas do evento Brasília Photo Expo 2020; e/ou 2) o certificado digital de
participação; conforme descrito neste regulamento.
1. PARTICIPANTES
1.1 O BPE 2020 encontra-se aberto a todos os fotógrafos profissionais ou amadores, do Brasil ou do
exterior, brasileiros ou estrangeiros.
1.2 Com o objetivo de promover e oferecer a oportunidade de participar de um grande evento cultural,
que por meio da fotografia aborda dezenas de temas importantes na formação do ser humano, é
permitida a participação de pessoas menores de 18 anos, desde que seja autorizado por escrito
pelo responsável pelo próprio sistema de inscrição. Após o envio a organização irá autorizar
participação em até 72hs.
1.3 A organização não poderá ser responsabilizada por autorizações falsas.
1.4 Os menores de 18 anos NÃO poderão inscrever fotos na categoria Foto sensual.
1.4.1 Para participar do BPE 2020, o interessado deverá se cadastrar e preencher com seus dados
pessoais todos os campos disponíveis dentro do sistema de inscrição.
1.4.2 Entidades comerciais e pessoas ligadas profissionalmente ou por parentesco em primeiro grau a
sócios da Brasília Photo Show são elegíveis para participar.
1.3 O participante poderá enviar a fotografia feita por câmera digital convencional, câmera de celular,
drone ou tablet. O tratamento fotográfico é permitido para acentuação ou diminuição de brilho,
contraste e cor, e variação de matiz. As edições fotográficas com colorido artificial, montagens,
sobreposições e aberrações cromáticas, devem ser inscritas na temática específica: Foto
Editada/Montagem. A organização do evento poderá realinhar a fotografia para a categoria mais
apropriada para a foto inscrita pelo participante em qualquer categoria.
1.3.1 O BPE 2020 será dividido em TEMAS: as fotos deverão ser inscritas em uma das 14 (quatorze)
categorias com temas específicos ou categorias especiais promovidas para uma única edição do
festival. A organização do festival poderá, sem prévio aviso, incluir, alterar ou excluir uma categoria,
mesmo que as inscrições já esteja aberto. Caso isso ocorra, as fotos inscritas poderão ser alocadas
em outra categoria pela organização do festival.
1.3.2 Caso a quantidade de fotos recebidas não seja suficiente para montagem de uma das alas
temáticas abertas, a organização do evento poderá alocar as fotos em outra categoria temática sem
aviso prévio. O participante será informado por e-mail de tal mudança.
1.3.3 Participantes de coletivos terão nas legendas de suas fotos divulgado o nome e contatos do
coletivo.
1.3.4 Categorias temáticas:
1- Melhor Foto Cityscape/Travel
Fotografias de paisagem urbana que engloba monumentos, conjuntos de edificações, pontes, cenários
onde a cidade aparece como um todo ou que retratem situações turísticas em geral incluindo praias
urbanas.
2- Melhor Foto Landscape

Fotografias de paisagens naturais que engloba campos, cachoeiras, montanhas, trilhas, lagos, costas
oceânicas, praias isoladas, grutas e matas.
3- Melhor Foto Natureza (detalhes) / Melhor Foto Nacional Park
Fotografias que envolvam a natureza cuja visualização seja mais objetiva como flores, jardins, árvores,
olhos d’água e córregos inseridos neste contexto. Fotografias tiradas em qualquer momento dentro de
parques nacionais, áreas de conservação e preservação.
4- Melhor Foto Animal (detalhes) / Pet (estimação)
Fotografias que envolvam animais de todas as espécies, exceto o home, onde eles sejam os
protagonistas da imagem.
5- Melhor Foto Arquitetura/Engenharia/urbanismo
Fotografias que mostrem construções em geral como edifícios, pontes, casas ou parques onde o
urbanismo tenha sido o diferencial.
6- Melhor Foto Astrofotografia
Fotografias que mostrem imagens de corpos celestes como estrelas, planetas ou constelações, onde o
conjunto desses corpos se apresentem como mais de 40% da imagem. Podem ser apresentadas com
cenários naturais ou urbanos.
7- Melhor Foto de Esporte
Fotografias que retratem a prática de esporte desde os mais radicais como surf até os mais calmos
como o xadrez.
8- Melhor Foto de pessoas (Grávidas/bebês/família/Retratos/Selfs)
Fotos de ensaios profissionais ou amadoras que retratem grávidas, bebês e famílias. Fotografias que
mostrem pessoas e suas expressões faciais ou corporais, de frente ou de perfil, em lazer, trabalho ou
simplesmente reflexão ou admiração.Necessitam de autorização de uso de imagem.
9- Melhor Foto de Casamento
Fotografias profissionais ou amadoras que registrem casamentos, ensaios anteriores ou de lua de mel.
Necessitam de autorização de uso de imagem.
10- Melhor Foto Sensual
Fotografias de ensaios fotográficos sensuais, com roupas, lingeries ou nus femininos ou masculinos.
Necessitam de autorização de uso de imagem.
11- Melhor Foto Editada/Montagem
Fotografias abstratas ou não com montagens, tratamentos especiais e edição 100% liberados.
12- Melhor Foto de rua/street view
Fotografias casuais/flagras feitos em ambiente urbano que englobem a participação de pessoas no
cenário.
13- Melhor Foto Gastronomia / Alimentos / Hortifruti
Fotografias de composições de pratos, cozinha e processos gastronômicos. Fotografias que retratem desde as
frutas, hortaliças, ovos, leite e derivados, até a produção em grandes escala como plantações, ação de
tratores, produção de vinho, sucos, doces e bebidas como cachaça e caldo de cana.
14- Melhor Foto Randômica
Fotografias que não se encaixam nas categorias acima – genérica
1.3.5 A inscrição no festival implica em afirmação expressa e inequívoca de que o participante é o
autor das fotografias inseridas no sistema e exibida na maior exposição de fotos do mundo no evento
BPE 2020 não podendo a organizadora Brasília Photo Show Ltda ser responsabilizado por falsificação
do participante ou apropriação indevida de uma imagem autoral.
2. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DO BPE2020
2.1 O número de fotos por participante é totalmente liberado, podendo inscrever quantas fotos quiser

originais/autorais nas temáticas disponíveis sendo necessário efetuar pagamento R$ 50,00 (cinquenta
reais) por cada fotografia inscrita.
2.1.1 A inscrição será feita exclusivamente por meio do site oficial do BPE 2020 –
www.brasiliaphotoexpo.com.br, e as condições deste regulamento devem ser cumpridas como
princípio para a participação.
2.1.2 A quantidade de fotos por participante poderá ser alterada sem prévio aviso.
2.1.3 A organização poderá conceder através de um código promocional descontos especiais no valor
cobrado na foto para participantes pertencentes a grupos/coletivos pré-cadastrados.
2.2 Todas as fotografias devem ser inscritas exclusivamente no sistema de inscrições no site oficial do
BPE - www.brasiliaphotoexpo.com.br, entre 01 de fevereiro de 2020 (início das inscrições) e 23h59m
de 20 de março de 2020 (Encerramento das inscrições). O prazo inicial e final das inscrições poderá
ser alterado a critério da organização.
2.3 Ao enviar as suas fotografias, o participante confirma que as imagens NÃO conterão:
2.3.1 Pessoas reconhecíveis, a menos que possa demonstrar por escrito que essas pessoas
concederam todas as autorizações necessárias para a utilização e publicação das fotografias pela
Brasília Photo Show, organizadora do evento, sob os termos e condições da cessão de direito de uso
de imagem;
2.3.2 Obras de arte; a menos que possa demonstrar por escrito que lhe foi concedida autorização de
utilização e publicação dessas obras de arte pela organização do evento sob os termos e condições
da Autorização de utilização das fotografias referida anteriormente; ou
2.3.3 Logotipos ou nomes de marcas, a menos que possa demonstrar por escrito que lhe foi concedida
uma autorização de utilização e publicação desses logotipos ou nomes de marcas pela organização
do evento, sob os termos e condições da autorização de utilização das fotografias referida
anteriormente; ou
2.3.4 Imagens que contenham cenas que possam ser consideradas obscenas, imorais ou impróprias,
ou imagens que incitem a violência, ou de qualquer forma atentatória a moral e aos bons costumes;
2.3.5 Qualquer característica que possa violar os direitos de terceiros;
2.3.6 Assinaturas e nomes dos autores na imagem não são permitidos. A autoria da fotografia será
sempre associada ao autor da obra e exposta de forma padronizada pela organização do festival, não
sendo permitida a colocação do nome ou qualquer marca na imagem inscrita.
2.3.7 Fotos inscritas que se encaixem pela analise da organização do festival nos itens 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6 ficarão pendentes para regularização ou substituição até 10 (dez) dias
corridos após solicitação da organização por e-mail, sendo que depois desse prazo, a foto será
automaticamente reprovada e sem que haja qualquer ressarcimento de valores pagos nas. As fotos
desclassificadas ou canceladas pelo próprio autor, não poderão ser substituídas em hipótese alguma.
2.3.8 A autorização de uso de imagem de pessoas reconhecidas e marcas, deverá ser enviada
imediatamente após a inscrição da foto pelo próprio sistema de inscrição, pois a primeira etapa da
moderação acontecerá a qualquer momento. Deverá ser utilizado um dos modelos disponíveis no site
ou no próprio sistema de inscrição e ser preenchido na sua totalidade. A autorização será válida
somente para uma foto, ou caso, a mesma pessoa apareça em mais fotos inscritas será necessário o
envio de uma autorização especial disponível no sistema onde apontará quais as fotos. A autorização
de uso de imagem deverá ser assinada de próprio punho e digitalizada e terá validade por prazo
indeterminado. A organizadora Brasília Photo Show não se responsabiliza por autorizações de uso de
imagem falsas e não poderá ser acionada e responsabilizado por isso.
2.3.9 O participante desde já confirma que é proprietário da imagem tendo todos os direitos
relacionados a sua exibição pública, não podendo a organizadora ser responsabilizada.
2.4 Ao inscrever sua fotografia no BPE 2020, o participante concede a organizadora Brasília Photo
Show, seus patrocinadores e apoiadores comerciais, uma licença não exclusiva, irrevogável e
ilimitada, para reproduzir, publicar e/ou exibir a sua obra em qualquer mídia, eletrônica ou impressa,
social, por prazo indeterminado, para fins institucionais e divulgação dos projetos da empresa
Brasília Photo Show Ltda, no Brasil ou em qualquer outro país, não podendo implicar qualquer ônus,
autoral ou patrimonial para a empresa Brasília Photo Show.

2.4.1 Em qualquer situação, o crédito da autoria da fotografia será de modo exclusivo e perene, do
autor da obra.
2.4.2 O participante concorda que poderão ser criadas pela organização do evento legendas alusivas
à sua fotografia em publicações impressas ou eletrônicas.
2.4.3 O participante poderá inscrever sua fotografia no BPE 2020 mesmo estando ela inscrita em
outros concursos. O fotógrafo também poderá inscrever a mesma foto em outros festivais, concursos e
exposições. Todavia, os regulamentos entre os eventos não podem ser conflitantes no que tange à
cessão de direito de uso da foto na exposição e na utilização da imagem na divulgação dos próximos
eventos.
2.5 O participante concorda que a Brasilia Photo Show terá direito mundial de divulgar seu nome e
contatos, nome do usuário, fotografia e conteúdo, em campanhas publicitárias por meio de mídias
impressas ou digitais para divulgação do festival por tempo indeterminado, sem que haja determinação
de qualquer contraprestação pecuniária por parte da Brasília Photo Show ou de seus parceiros.
2.6 Ao se inscrever no BPE2020, o participante concorda em ser contatado pela empresa Brasília
Photo Show para efeitos de administração do evento, devendo, portanto, manter seus dados sempre
atualizados.
2.7 O participante autoriza a divulgação de seus dados pessoas, como seu e-mail, site, telefone em
conjunto com a obra, quando for pertinente. No sistema de inscrição no momento do envio da foto, o
participante deverá indicar quais os dados a serem divulgados.
2.8 A Brasília Photo Show reserva-se ao direito de desqualificar inscrições incompletas, inelegíveis ou
que, de outro modo, não cumpram os requisitos supracitados, ressarcindo o participante com os
valores pagos nas inscrições sem que haja necessidade de qualquer tipo de explicação sobre a
desqualificação.
2.9 O participante deve manter cópias das imagens inscritas em seus arquivos pessoais. A Brasília
Photo Show tomará todas as medidas razoáveis para garantir o armazenamento seguro e backup dos
arquivos dentro do prazo do festival, mas não será responsabilizada por circunstâncias excepcionais
nas quais o arquivo possa ser danificado ou apagado.
3. ENVIO DA FOTO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA ENVIO, DA IMPRESSÃO, ESTRUTURA
DE FIXAÇÃO DA IMAGENS E CERTIFICAÇÃO
3.1 Para fazer a inscrição no BPE 2020, as fotografias devem ser enviadas para o endereço eletrônico
www.brasiliaphotoexpo.com.br. O arquivo deve estar devidamente identificado com nome da obra e
local onde foi tirada a foto, no ambiente de inscrição da foto no festival. A foto enviada pelo participante
deve ser digital e extensão JPG, ter no mínimo 500KB e no máximo 12MB, dimensão mínima de
2480X2480 pixels e máxima de 7000x7000 pixels. Quanto mais qualidade a foto tiver, melhor a
impressão. Sugerimos pelo menos 300dpi. A imagem que será adequada às mídias de apresentação
pela organização do evento se necessário for. A foto não pode conter qualquer marca d'água,
copyright, nome e/ou data.
3.1.1 A organização não poderá ser responsabilidade pela qualidade da impressão caso a qualidade
da foto não seja satisfatória. Não haverá nenhum tratamento de imagem.

3.2 A exposições serão divididas por temas pré-definidas pela organização do BPE 2020 podendo o

participante escolher a que melhor se enquadra sua foto. As imagens serão impressas em 4x0 cores
em sistema digital no papel tamanho 42,0x29.7cm e área de impressão 38,0x24cm, sendo 4 cm
aproximadamente de borda branca em volta da foto. Na parte inferior teremos as legendas das fotos
com os dados do participante, contato e dados da foto. .
3.2.1 As categorias temáticas estarão em grandes estruturas de Box Truss com cabos de aços ligando
duas colunas. Serão 03 (três) ou 04 (quatro) fileiras de cabo de aço para as fotos. As fotos serão
penduradas com grampos/prendedores em cabos de aço. A ordem das fotos será definida pela
organização, sendo que as melhores posições serão definidas pela ordem de adesão. As fotos de um

mesmo participante em um mesmo tema ficarão juntas desde que elas sejam colocadas no mesmo
momento.
3.2.2 A foto impressa e exibida em uma das maiores exposições de fotos coletiva do mundo, BPE
2020, poderá sofrer alguma alteração de tonalidade, contraste e cor não podendo a organizadora ser
acionada por isso.
3.2.3 Em momento algum a realizadora poderá ser responsabilizada por problemas, falhas ou
funcionamento técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores,
equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, atraso ou falha
em operações ou transmissões para o correto processamento das participações, em razão de
problemas técnicos, congestionamento ou interrupção da internet ou redes sociais, incluindo
restrições de postagens das empresas administradoras das redes sociais, vírus, bugs, ou mesmo
violação de terceiros (hackers).
3.3 Os participantes receberão em até 60 dias úteis depois da realização do BPE 2020 o arquivo
digital do certificado de participação gratuitamente via e-mail. Esse prazo poderá ser alterado
dependendo da quantidade fotos recebidas.
3.3.1 O Participante poderá comprar o certificado impresso A3 em papel especial importado a ser
retirado no escritório do BPS em Brasília e/ou arcar todos os custos referentes ao envio ao destino
informado. Prazo de entrega a combinar.
3.4 No dia seguinte do evento, exclusivamente no pavilhão de exposições do parque da cidade em
Brasília nos dias 06 e 07 de abril/2020, as imagens poderão ser retiradas pelo fotógrafo, apresentando
seu documento de identificação.
4. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
4.1 A informação pessoal enviada pelo participante será utilizada pela Brasília Photo Show para levar
a cabo a BPE e para a publicação de dados dos autores aos assuntos correlatos à inscrição, à
premiação, às exposições e às publicações eletrônicas e impressas.
4.2 A Brasília Photo Show pode utilizar informações dos participantes recolhidas durante o festival para
efeitos promocionais ou de marketing, incluindo a utilização do nome dos Participantes para anunciar
nos veículos impressos e eletrônicos, e publicações posteriores, conforme descrito acima por prazo
indeterminado.
4.2.1 O participante, desde já, autoriza a Brasília Photo Show divulgar e utilizar suas imagens em
qualquer entrevista, matéria jornalística, vídeos e fotos das exposições que o mesmo tenha
participado, por prazo indeterminado, mesmo antes do evento para divulgação.
4.3 O Participante, por este meio, consente, explicitamente, a transferência e o processamento das
suas informações pessoais e fotos inscritas, pela Brasília Photo Show e seus associados,
patrocinadores, apoiadores e parceiros comerciais, enviadas na inscrição no festival, ou das
informações recolhidas em caso de atribuição de prêmio ou classificação, da forma referida
anteriormente ou na Política de Privacidade da Brasília Photo Show referida acima (incluindo a
divulgação dessas informações ou a sua transferência para jurisdições que podem não fornecer a
mesma proteção legal, no país onde o Participante se encontra).
4.4 Os participantes e convidados autorizam para fins de divulgação do festival, a publicação de fotos,
vídeos e entrevistas feitas nos eventos promovidos pela Brasília Photo Show, nas quais apareçam as
suas imagens e depoimentos.
5. EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
5.1 A Brasília Photo Show Ltda não se responsabiliza por qualquer descumprimento desta oferta, em
que a falha se deva a circunstâncias oriundas de caso fortuito ou de força maior que estejam fora do
seu controle. Tais circunstâncias incluem, nomeadamente, dentre outras, a intervenção de entidades
públicas, condições climáticas adversas, incêndio, inundação, guerra, terremoto, motins, conflitos

laborais, terrorismo, atos religiosos, inoperância dos sites, redes de relacionamento social ou eventos
que impossibilitem a sua correta execução.
5.2 A Brasília Photo Show não se responsabiliza por quaisquer participações recebidas após a data de
encerramento das inscrições, dia 20 de março de 2020, ou inscrições feitas por outras vias que não
sejam o site oficial do festival.
5.3 Aplica-se a este evento a legislação do Brasil e as partes concordam com a jurisdição exclusiva
dos tribunais de Brasília/DF, Brasil, renunciando a todos os demais, por mais privilegiados que sejam.
5.4 A Brasília Photo Show se reserva o direito de modificar, cancelar ou terminar o evento BPE 2020,
atendendo às circunstâncias imprevistas fora do seu controle. Estes podem incluir, mas não estão
restritos a vírus de computador, falha de equipamento técnico ou a negação de serviços de terceiros
que possam afetar a integridade e a justiça do evento BPE 2020. Se um destes eventos acima resultar
em cancelamento, a BPS vai fazer todos os esforços razoáveis para reembolso de qualquer taxa de
inscrições já recebidas. Em caso de guerras, terremotos ou outros desastres naturais, a BPS poderá
não conseguir fazer o reembolso de qualquer taxa de inscrição já recebida.
Ao inscrever a fotografia no BPE 2020, enviando a imagem para o banco de dados do Brasília Photo
Show, o participante confirma que leu, compreendeu e aceita todos os termos e condições deste
regulamento.
Brasília/DF, 06 de janeiro de 2020.
Organizadora do BPE 2020
Brasília Photo Show Ltda
Cnpj: 23.955.639/0001-26

