Museu de Arte & Biblioteca Municipal de Ota

Exposição de Fotos

Ota Photo Sketch vol. 4 “Cultural Exchange”
Requisitos para a Inscrição
1. Período de Inscrição: 10(dom.) de fevereiro à 10(qua.) de abril de 2019.
Nota: Chegar dentro deste período, no caso de inscrição via correspondência.

2. Condição Geral: até 3 fotos por pessoa sendo que, qualquer pessoa poderá se inscrever.
3. Condições para a Foto:
(1) Regulamento
①
②
③
④

Fotografada em Ota;
Foto de acordo com o tema “Intercâmbio Cultural”;
Obter o consentimento da pessoa na foto, para fotografar e expor a foto;
A foto cujo o conteúdo não respeitar a ordem e moral pública e, a que se encontrar fora dos
requisitos para a inscrição não será aceita e nem exposta.

(2) Padrão
① Tamanho quatro (254mm×305mm) ou A4 (210mm×297mm);
② Fotografia com a resolução que suporta na impressão do tamanho estabelecido;
(Referência: 3.000.000 ou mais de pixels para tamanho quatro e, 2.000.000 ou mais de pixels para A4)
③ Não editar (tratar e corrigir) demasiadamente a foto;
④ Imprimir em papel próprio para a foto e sem adornos como moldura e outros.

4. Inscrição: GRATUITA
5.

Forma de se Inscrever:
Preencher em letra legível a Ficha de Inscrição (na parte inferior no verso deste) e colar na parte inferior
direita, no verso da foto e, enviar via correio ou entregar diretamente. (Nota: As despesas no caso de
enviar via correio, serão de responsabilidade da própria pessoa.)
Empacotar adequadamente para não danificar a foto, no caso de enviar via correio.

6. Período da Exposição: 27(sáb.) de abril à 9(dom.) de junho de 2019, das 10h00 às 18h00
7. Outros:
Não haverá devolução da foto inscrita;
A inscrição poderá ser encerrada antes do prazo estabelecido no caso de um grande número de
inscritos;
As informações que serão divulgadas nesta Exposição serão somente o nome, título da foto, a época
e o local que foi fotografada e, o comentário do fotógrafo;
As informações pessoais serão mantidas de acordo com a lei municipal de Proteção à Privacidade.
Assim, não serão utilizadas para outras finalidades além desta Exposição de Fotos e para o uso
secundário (homepage, livro de fotos e outros).
O organizador não assumirá a responsabilidade pela violação dos direitos à imagem e outros. E, o
direito ao uso pertencerá ao organizador.

8. Premiação Especial:
Durante o período será realizada a seleção das fotos, para premiação;
A divulgação das fotos premiadas será realizada na Exposição, homepage e através de um aviso ao
premiado. Também, será entregue um prêmio ao selecionado.

9. Informações e Local de Inscrição: Museu de Arte & Biblioteca Municipal de Ota
Ota Bijutsukan&Toshokan
〒373-0026 Gunma-Ken Ota-Shi Higashihon-Cho 16-30
0276-55-3036
E-mail: info@artmuseumlibraryota.jp
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Museu de Arte & Biblioteca Municipal de Ota

Exposição de Fotos

Ota Photo Sketch vol. 4 “Cultural Exchange”
Inscrições Abertas para Participar com Fotos “Intercâmbio Cultural” tiradas em Ota!!
Período de Inscrição: 10(dom.) de fevereiro à 10(qua.) de abril de 2019

TEMA
1. Pessoa de nacionalidade estrangeira experimentando ou em contato
com a cultura japonesa ou, no dia-a-dia nesta cidade;
2. Imagens de estrangeiros realizando intercâmbio com os japoneses;
3. Japoneses experimentando ou em contato com a cultura estrangeira.
Sumário
4ª versão da Exposição de Foto & Esboço de Foto Ota organizado com o intuito de “Redescobrir
a Cidade de Ota através de uma Câmera”, com a inscrição aberta para que todos possam participar
com foto de tema “Intercâmbio Cultural”.
Em Ota vive um grande número de estrangeiros, principalmente brasileiros assim, esta Exposição
será realizada para promover a compreensão mútua através de fotos de “diversificadas culturas”.
Inscrição para participar da Exposição
Inscrições abertas para participar com fotos de acordo com o tema acima. Inscreva-se com “fotos que
ficaram marcadas na sua lembrança”, fotografadas em Ota, independente da época que foi tirada.
A foto inscrita ficará exposta juntamente com as de fotógrafos convidados, no período 27(sáb.) de
abril à 9(dom.) de junho de 2019 no Museu de Arte & Biblioteca Ota.
Confira as condições para participar desta Exposição de Fotos, no verso deste.


Corte aqui

Exposição de Fotos Ota Photo Sketch vol. 4 “Cultural Exchange
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nº

Favor preencher em letra legível as lacunas e assinalar com um círculo os ítens correspondentes.
Leitura Japonesa do Nome

Sexo: M / F

Nome
〒

Endereço
Faixa Etária
Nº Tel.
Época que tirou a Foto

(Assinale com um círculo) Dos 10 / dos 20 / dos 30 / dos 40 /
dos 50 / dos 60 para cima
Título em Japonês:
Título em Português:
Em torno do ano
年/mês
月 Local onde tirou a Foto:

Comentário em Japonês
(Máximo de 30 letras.)
Comentário em Português
(Máximo de 30 letras.)
※ Destaque a Ficha de Inscrição e cole na parte inferior direita do verso da foto, p/ que seja possível saber a posição p/ expor.
※ Preencha e assinale somente o conteúdo do quadro de linhas grossas.
※ Favor tirar a cópia desta Ficha, preencher uma por uma e colar em cada foto correspondente, no caso de mais de 1 foto.
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