


2012「澳門體育活動」專題攝影比賽章程

宗    旨：為鼓勵市民以不同形式參與體育活動及對體育運動的認知，加強宣傳及推廣體育文化，除了能為本澳的各
項體育賽事及活動留下精彩時刻外，更能藉以推廣體育及了解本局轄下各體育場地，提高市民這方面的欣
賞興趣和能力，為市民生活增添姿采。

主辦機構：體育發展局

協辦機構：澳門攝影學會

參賽資格：凡愛好攝影人士均可參加。

攝影題材：	（1）【競技群英】-	以2012年度澳門舉行之各項競技體育活動為題

	 （2）【健體歡顏】-	以2012年度澳門舉行之各項大眾體育活動為題

收件日期：由即日起至2013年1月9日

收件地點：體育發展局     	澳門羅理基博士大馬路綜藝館第一座四樓

 澳門攝影學會     	澳門賈伯樂提督街36號C座地下

參加者須知事項：

	 （1）所有參賽作品必須為8X10吋彩色照片，作品可因應裁剪需要而不按上述尺碼，但最寬處亦不可超出
上述規定。

	 （2）所有參賽作品不需裝裱。

	 （3）參加者必須填妥報名表格各項資料（包括：拍攝日期、拍攝地點及活動名稱），並將參賽表格貼於
參賽作品背面，否則有可能被取消資格。

	 （4）凡優勝者必須提交作品之電腦檔或底片，以便製作展品及宣傳之用。

【競技群英】及【健體歡顏】各個組別獎項如下：

	 冠軍一名：獎盃壹座、獎金澳門幣5,000元。

	 亞軍一名：獎盃壹座、獎金澳門幣3,000元。

	 季軍一名：獎盃壹座、獎金澳門幣2,000元。

	 優異獎七名：各得獎金澳門幣1,000元。

體育發展局將舉辦之活動包括：

	 二月：賀歲體育活動

	 三月：澳門婦女體育嘉年華

	 四月：春季單車遊、全澳殘障人士運動日、公共機構體育競技大會、春季自由波地球類比賽

	 五月：世界挑戰日、公共機構體育競技大會

	 六月：親子運動日、公共機構體育競技大會、澳門世界女排大獎賽、澳門國際龍舟賽

	 七月：公共機構體育競技大會、暑期活動

	 八月：暑期活動

	 九月：全澳長者運動日

	 十月：世界步行日歡樂跑、秋季自由波地球類比賽

	 十一月：秋季單車遊、澳門格蘭披治大賽車、澳門國際格蘭披治小型賽車錦標賽

	 十二月：澳門銀河娛樂國際馬拉松、粵澳盃足球賽、除夕迎新長跑、歌舞星輝耀濠江

	 *以上活動可能因應實際情況增減或改期，資料僅供參考

附則： 1.	參賽者得承認本章程及評選團之決定。

 2.【競技群英】及【健體歡顏】冠亞季軍得獎者不予重複，優異獎每組每位得獎者最多可獲二次。

 3.	參賽作品除應符合比賽題材規定外，亦必須為參賽者擁有版權、未曾參加任何公開比賽或公開展出之原創
作品，違者取消資格及褫奪獎項，主辦單位保留追究一切法律責任的權利。

 4.	主辦機構有權發表、刊載及宣傳任何參賽作品而毋須支付參賽者任何費用。

 5.	參賽作品在評審中，若內容未切合報名題材，評審委員有權將作品另行歸組，或取消其資格。

 6.	所有參賽作品無論得獎與否概不退還。

 7.	如有爭議，主辦機構保留最終決定權。

查詢電話：28236363       網址：www.sport.gov.mo        電子郵件：sport@macau.ctm.net 

Regulamento do Concurso Fotográfico “Desporto em Macau” de 2012

Objectivos: O concurso pretende encorajar a população a conhecer e participar no desporto, através de uma via diferente, e ainda reforçar 
a divulgação e promoção da cultura desportiva, conservar momentos emocionantes surgidos em diferentes competições e 
actividades desportivas realizadas em Macau, melhorar o conhecimento da população sobre a arte fotográfica e as instalações 
desportivas afectas ao Instituto do Desporto, elevar o interesse e a capacidade de apreciação, e proporcionar ao público mais 
uma actividade de lazer.

Organização: Instituto do Desporto.

Colaboração: Associação Fotográfica de Macau.

Destinatários: Todos os que se interessem pela fotografia.

Temas: 1. HERÓI E COMPETIÇÃO – Fotografias sobre as competições desportivas realizadas em Macau, no ano de 2012.

 2. SORRISO E CONDIÇÃO FÍSICA – Fotografias sobre todas as actividades realizadas em Macau no âmbito do Desporto para 
Todos, em 2012.

Prazo para entrega de candidaturas: A partir de hoje até 9 de Janeiro de 2013.

Locais de entrega das obras:

Instituto do Desporto - Ave. Dr. Rodrigo Rodrigues, S/N, Forum de Macau, Bloco I, 4° andar, Macau 

Associação Fotográfica de Macau - Rua Almirante Costa Cabral, n.° 36 R/C, Macau (Tel: 2857 2770)

Notas Importantes:

1. A fotografia tem que ser a cores de 8×10 polegadas. O autor poderá recortar a fotografia caso for necessário, mas a largura 
máxima não poderá exceder o limite acima indicado. 

2. A obra é apresentada sem moldura.

3. O boletim de inscrição deve ser devidamente preenchido (contendo: a data, o local e a designação da actividade aonde foi 
feito o registo fotográfico) e fixado no verso da obra. Será desclassificado o concorrente que não cumprir o supracitado.

4. Todos os vencedores devem apresentar o filme/negativo ou o documento electrónico da obra para ser utilizado em exposições 
e actividades promocionais.

Nos temas “HERÓI E COMPETIÇÃO” e “SORRISO E CONDIÇÃO FÍSICA” serão atribuídos os seguintes prémios:

1.o Classificado: Uma taça e um prémio pecuniário no valor de MOP$5,000;

2.o Classificado: Uma taça e um prémio pecuniário no valor de MOP$3,000;

3.o Classificado: Uma taça e um prémio pecuniário no valor de MOP$2,000;

7 Menções Honrosas no valor de MOP$1,000 cada.

Eventos desportivos organizados pelo Instituto do Desporto:

Fev.: Actividades Desportivas da Festividade de Primavera

Mar.: Festival Desportivo das Mulheres

Abr.: Cicloturismo de Primavera; Dia Desportivo para Deficientes de Macau; Festival Desportivo para Entidades Públicas; Torneio 
de Primavera das Modalidades de Bolas dos Campos Livres.

Mai.: Dia Mundial do Desafio; Festival Desportivo para Entidades Públicas; 

Jun.: Dia do Desporto em Família; Festival Desportivo para Entidades Públicas; Grande Prémio Mundial da FIVB em Macau; 
Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau

Jul.: Festival Desportivo para Entidades Públicas; Actividades de Férias 

Ago.: Actividades de Férias

Set.: Dia do Desporto para Idosos;

Out.: Correndo em Comemoração do Dia Mundial da Marcha; Torneio de Outono das Modalidades de Bolas dos Campos Livres.

Nov.: Cicloturismo de Outono; Grande Prémio de Macau; Macau International Kart Grand Prix.

Dez.: Galaxy Entertainment Maratona Internacional de Macau; Torneio de Futebol entre Cantão/Macau; Corrida de S. Silvestre; 
Sarau Musical e de Danças Latinas e de Salão.

As actividades supracitadas servem apenas para referência.

Outras disposições: 

1. Os concorrentes devem aceitar o presente Regulamento e obedecer às decisões do Júri.

2. Os premiados das três primeiras classificações dos temas “HERÓI E COMPETIÇÃO” e “SORRISO E CONDIÇÃO FÍSICA” não 
se repetem. Cada concorrente só poderá receber o Prémio de Menção Honrosa duas vezes.

3. O concorrente deve possuir o direito de autor da obra em concurso. A obra deve condizer com os temas estabelecidos pela 
Organização e na condição de não ter participado anteriormente em concursos abertos ou exposições. A infracção desta regra 
implicará a desqualificação e exclusão do concurso. Reserva-se à Organização, o direito de exercer toda a responsabilidade 
legal. 

4. A Organização tem o direito de expor, publicar ou divulgar todos os trabalhos recebidos no concurso, sem necessidade de 
pagamento aos seus autores.

5. Durante a avaliação, caso o Júri considerar que o conteúdo da obra em concurso não for relevante ao tema de aplicação, a 
fotografia pode ser transferida para uma outra categoria, ou eventualmente desclassificada conforme a determinação do Júri.

6. Os trabalhos apresentados não serão devolvidos.

7. Caso haja qualquer desacordo, reserva-se à Organização o direito de tomar a decisão final sobre o assunto em questão.

Qualquer desacordo será resolvido pela Organização.

Informações: 2823 6363        Website: www.sport.gov.mo        E-mail: sport@macau.ctm.net


