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Photo contest – Official Rules 

ELIGIBILIDADE 

O concurso esta aberto a trabalhadores das fabricas de curtumes que participem no projeto 
Leather Is My Job. A participacao e permitida se a fabrica permitir que os trabalhadores tirem 
fotografias nos seus locais de trabalho. Poderao haver restricoes. As regras internas deverao ser 
respeitadas. 

Os participantes tem de ter mais de 18 anos. 

DIREITOS DE AUTOR 

As fotos tiradas poderao ser utilizadas para ilustrar e promover o trabalho nas fabricas de 
curtumes. Os Direitos de Autor serao da propriedade da COTANCE. 

PERIODO 

O concurso de Fotografia termina as 11:59pm CET a 31 de Marco de 2017. As fotos submetidas 
apos essa data nao serao elegiveis.  

SUBMISSAO DAS FOTOS 
 

O tema do concurso e “Trabalho nas Fabricas de Curtumes”. As fotos deverao representar a 
producao de curtumes em qualquer das suas fases.  

Se decidir submeter fotos a concurso com pessoas, sera responsavel pela obtencao da 
autorizacao dos individuos fotografados e devera fornecer copias dessas autorizacoes se 
solicitadas pela COTANCE. 

As fotos deverao ser submetidas em formato eletronico, em ficheiro de formato preferencia jpg (gif 
e bmp tambem serao aceites) de tamanho ate 10 MB. 

Todas as imagens deverao ser submetidas via email para cotance@euroleather.com, incluindo 
nome, identificacao da fabrica de curtumes, posicao, formulario de autorizacao da fabrica de 
curtumes e outras informacoes acerca da foto submetida. Podera submeter um numero ilimitado 
de fotos. A COTANCE reserve-se o direito de rejeitar toda e qualquer submissao de foto que nao 
cumpra com estas Regras Oficiais.  

Ao submeter as fotos, esta a concordar incondicionalmente com estas Regras Oficiais e com as 
decisoes conjuntas da COTANCE e industriAll que serao finais e vinculativas.  

 

ANALISE E PREMIOS 

Premio Leather is my Job!: As fotos serao analisadas com base na sua originalidade, composicao, 
merito artistico e a relevancia do seu conteudo em termos da producao de curtumes. 
A analise sera da responsabilidade dos parceiros do projeto Leather is my Job project. 
A decisao final sera tomada pela COTANCE e industriAll. 
O vencedor recebera 250€ - O Segundo classificado 100€. 



 

 

 
A atribuicao do Premio Publico sera determinada com base na foto que receber mais votos 
(“likes”) no Facebook.  O vencedor recebera 100€. 
 
Todos os 3 vencedores serao convidados para a Conferencia Final do projeto que tera lugar em 
Igualada (Espanha) a 8 Junho 2017. A viagem de aviao e uma noite de hotel sera paga. 
 
Os vencedores serao notificados a 8 de Maio de 2017 atraves da informacao de contato fornecida 
na submissao da(s) foto(s).  
 
Todas as decisoes do juri serao finais. Por favor nao nos contate acerca do estado da submissao 
da(s) foto(s) ou acerca da analise. 


