
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Concurso fotográfico Nikon 2014-2015 
Coloque suas lentes no mundo. 
  

Chamada para inscrições de 15 de setembro a 15 de 
dezembro de 2014 
 
 
Sobre o Concurso fotográfico Nikon 

  
História 
O Concurso fotográfico internacional Nikon tem sido realizado pela Nikon Corporation 

desde 1969 para dar oportunidade a fotógrafos de todo o mundo de se comunicarem e 

de enriquecer a cultura de criação de imagens para profissionais e amadores. 
Nos últimos 10 anos, com a ampla penetração de câmeras digitais com recursos de 

vídeo, o ambiente envolvendo a fotografia e a criação de imagens mudou 

drasticamente.  Para atender a essa mudança, o 34º concurso foi reformulado, 

mudando seu nome e sua estrutura, e continua se desenvolvendo para criar novos 

padrões e oferecer novas oportunidades de descobertas. 

 
  
Visão 

O Concurso fotográfico Nikon promove uma comunidade inspiradora que oferece 

suporte a fotógrafos e produtores de filmes que desejam compartilhar estórias 

importantes e influenciar na forma de pensar das pessoas com relação a imagens. 

  
 
 

 
 
 

 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
Diretrizes sobre a inscrição 

Este ano, pela primeira vez, todas as categorias de fotografia e vídeo aceitarão 

inscrições a partir de qualquer dispositivo digital, inclusive por smartphones. A 
categoria vídeo ampliará a duração aceita de 6 a 180 segundos e terá um grupo 
independente de julgadores. 
 

Categorias da inscrição 

 
Fotografia 
Categoria A: Tema "LAR", foto única 
Categoria B: Tema "LAR", estória em fotos (duas a cinco imagens que apresentem o 

tema) 
Categoria C: Tema livre, foto única 
Categoria D: Tema livre, estória em fotos (duas a cinco imagens) 

 
Vídeo 
Categoria E: Tema "LAR", 6 a 180 segundos de duração 

Categoria F: Tema livre, 6 a 180 segundos de duração 

 
Sobre o tema "LAR" 

Lar. É um lugar. É um sentimento. É onde e como você vive. É o que você preza, 

independentemente de onde você esteja. Nós, da Nikon, reconhecemos que o lar está 

no coração de tudo. O concurso deste ano pede que você nos mostre o que o lar 

significa para você.  

 
 
Prêmios e recompensas 

 
Grande prêmio: 

1 prêmio. O ganhador receberá um troféu, um certificado de participação, e produtos 

Nikon equivalentes a 1 000 000 de ienes, 500 000 ienes em dinheiro e a oportunidade 

de mostrar seu portfólio no site do Concurso fotográfico Nikon.*1 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
O Grande prêmio será selecionado separadamente do prêmio de 1º lugar para cada 

categoria. 

 

 
1° lugar: 
1 prêmio por categoria. Os ganhadores receberão um troféu, um certificado de 

participação e produtos Nikon equivalentes a 500 000 ienes além da oportunidade de 

mostrar seus portfólios no site do Concurso fotográfico Nikon.*1 

 
2° lugar: 
5 prêmios por categoria. Os ganhadores receberão um troféu, um certificado de 

participação e produtos Nikon equivalentes a 200 000 ienes. 

 
3° lugar: 
10 prêmios por categoria. Os ganhadores receberão um troféu, um certificado de 

participação e produtos Nikon equivalentes a 100 000 ienes. 

 
Prêmio para participantes com inscrição mais popular: 

1 prêmio. O ganhador receberá um troféu, um certificado de participação e 500 000 

ienes. 

 
Prêmio "Geração N": 
Para os participantes mais promissores, com idade abaixo de 19 anos, que tenham um 

olhar diferente do mundo. 10 prêmios*2. Os ganhadores receberão um certificado de 

participação e produtos Nikon equivalentes a 300 000 ienes. 

 
  
Observação: Os prêmios poderão ser mudados, sem notificação, e não podem ser 

trocados, transferidos ou resgatados em dinheiro.  
*1 Os ganhadores do Grande prêmio e do prêmio de 1º lugar de cada categoria terão a 

oportunidade de exibir um trabalho adicional no site de prêmios. Solicitamos que os 

ganhadores enviem, gratuitamente, uma seleção de outros trabalhos para os quais eles 

detêm os direitos autorais. Os prêmios não serão revogados se os ganhadores se 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
recusarem a exibir um trabalho adicional. 
Entraremos em contato diretamente com os ganhadores com detalhes adicionais 

relativos aos prêmios. 

 *2 Participantes de todas as categorias com idade abaixo de 19 anos (na época da 

apresentação, entre 15 de setembro e 15 de dezembro de 2014) estarão qualificados 

para este prêmio. Os ganhadores deverão apresentar uma confirmação oficial da sua 

data de nascimento. Se esta documentação não for fornecida, o status de ganhador 

será cancelado. 

 

  
Período de inscrição 
15 de setembro de 2014 (Segunda-feira) a 15 de dezembro de 2014 (Segunda-feira) 

(até às 13:00h, hora padrão do Japão) 

  
  
Elegibilidade 
O concurso é aberto para todos, profissionais e amadores, independentemente da 

idade, do sexo ou da nacionalidade. 

 
Observação: 
● Os participantes com menos de 18 anos precisam ter a permissão de um parente 

ou responsável. Ao entrar no concurso, os participantes com menos de 18 anos 

devem informar que obtiveram a permissão de um parente ou responsável. 

● O concurso não está aberto para funcionários da Nikon (abaixo, o "organizador") 

ou para suas subsidiárias ou afiliadas. 

 
  
Regras de envio 
● A inscrição é limitada a trabalhos originais que não foram exibidos ou 

expostos anteriormente e para os quais o participante detém todos os 

direitos aplicáveis. Os trabalhos premiados em outros concursos ou que 

foram enviados a outros concursos que estejam atualmente em andamento 

não serão elegíveis. Os trabalhos que forem inscritos em outras 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
competições depois de enviados para este concurso não serão elegíveis. 

● As inscrições para as categorias de fotografias estáticas (Categorias A, B, C, D) 

são limitadas a um total de dez trabalhos; por exemplo, duas inscrições na 

categoria A e uma inscrição de quatro fotografias na categoria D totalizarão seis 

trabalhos. 

● Os mesmos trabalhos ou partes dos mesmos trabalhos não podem ser enviados 

para as categorias de foto única e de estória em fotos. 

● Os participantes podem enviar uma inscrição na categoria vídeo. Isso significa que 

você deverá selecionar a Categoria E ou F. 

●  Os participantes podem se inscrever nas categorias fotografia e vídeo (o máximo 

de envios é de 10 peças de trabalho de fotografia e 1 de vídeo). O número de 

categorias para os quais você se inscreve não é limitado, desde que no número de 

peças de trabalho observado acima.  

 
  
Diretrizes de envio 

  
Fotografias estáticas 
● Os arquivos de dados de imagem criados com dispositivos digitais, inclusive 

smartphones, com câmeras digitais estáticas (incluindo câmeras de formato médio 

e grande). As imagens que foram retocadas usando software ou por outros meios 

serão aceitas. Fotografias retocadas usando aplicativos de câmera ou aplicativos 

de edição de fotos também serão aceitas. Tanto imagens coloridas quanto 

monocromáticas serão aceitas. Não aceitaremos nenhuma inscrição tirada de 

vídeo. As digitalizações de fotografias tiradas com câmeras filmadoras não são 

elegíveis. 

● Tamanho do arquivo: até 20 MB por trabalho 

● Formato do arquivo: JPEG/150 dpi recomendado 

● O espaço de cores padrão para o processo de julgamento é sRGB 

Observação: 
Os ganhadores podem fornecer imagens de resolução mais alta para fins de 

publicação ou exibição relacionadas ao concurso. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
  
Vídeo 
● Os arquivos de vídeo criados usando o recurso de gravação de vídeo de qualquer 

dispositivo digital (incluindo smartphones, câmeras estáticas digitais e filmadoras 

de vídeo). 

● Duração: de 6 a 180 segundos 

● Tamanho do arquivo: até 400 MB 

● Formato do arquivo: MOV ou MP4 

● Qualquer música usada deve ser isenta de direitos autorais e executada e 

gravada pelo participante, ou por uma pessoa designada pelo participante, 

(gravações comerciais de música isenta de direitos autorais não podem ser 

usadas) ou ser trabalhos para os quais o participante detém o direito autoral ou 

para os quais o direito autoral não foi transferido para direito autoral coletivo ou de 

outro órgão. 

 

 
  
Como se inscrever 

Depois de ter lido, com atenção, todas as informações contidas na página da web, 

clique no botão "Enviar", na parte inferior da página, preencha o formulário de inscrição, 

faça o upload do seu trabalho e envie-o. 

 
Você também pode entrar pelo seu smartphone, baixando nosso aplicativo de envio 

para android e iOS, que será liberado quando as inscrições começarem. 

 
 
Julgamento 

● Após a primeira rodada de julgamento, todas as inscrições serão postadas neste 

site (data programada: janeiro de 2015). Os prêmios serão decididos após a 

segunda rodada (fevereiro) e a rodada final (abril) de julgamento. O anúncio dos 

resultados do concurso neste site está programado para junho de 2015. 

● Todas as pessoas que se inscreverem no concurso têm o direito de votar para o 

"Prêmio para participantes com inscrição mais popular". Todo trabalho que tiver 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
passado pela segunda rodada de julgamento estará sujeito à votação. A votação 

está programada para abril de 2015. Os detalhes serão anunciados neste site. 

   

  
Notificação aos ganhadores 
Os ganhadores serão notificados por e-mail até o final de maio de 2015. 

  
Observação: 
● Os ganhadores devem verificar os documentos enviados a eles separadamente 

via e-mail pelo organizador (incluindo um escritório local da Nikon ou um 

distribuidor autorizado da Nikon) e, no caso de aceitarem os termos e as 

condições, preencher os itens necessários, assinar o formulário (ou, se responder 

por e-mail, aceitar os termos e as condições eletronicamente, como especificado 

na mensagem de e-mail) e entregá-los ao organizador por e-mail ou por meios 

eletrônicos na ou antes da data informada nos documentos. O organizar poderá 

entrar em contato com os ganhadores por telefone se ele considerar necessário 

confirmar todas as informações fornecidas. 

● Se não houver resposta no prazo de 14 dias da data em que o organizador envia o 

e-mail de notificação, seja devido a mau funcionamento do servidor ou por 

qualquer outro motivo, o ganhador será desqualificado. Portanto, os participantes 

devem notificar o organizador de todas as mudanças em seus endereços de 

e-mail usando a página de inscrição neste site. O organizador não se 

responsabiliza por desvantagens que possam surgir como resultado da 

impossibilidade de receber e-mail. 

 
  
Cerimônia de premiação e exposição 

Os ganhadores do Grande prêmio, o 1º colocado de cada categoria e o vencedor do 

Prêmio para participantes com inscrição mais popular serão convidados para a 

cerimônia de premiação. Todos os trabalhos premiados serão expostos. Os detalhes 

dos locais da realização do evento e as datas serão anunciados neste site. 

  
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Isenções de responsabilidade 
● As inscrições e as pessoas aqui representadas estão restritas a trabalhos para os 

quais o participante detém o direito autoral ou tenha recebido a permissão anterior 

do titular correto para serem usados. O participante é responsável por realizar 

todas as etapas necessárias para proteger os direitos das pessoas representadas, 

incluindo, mas sem limitação, à obtenção de sua permissão. Os participantes são 

responsáveis pela resolução de qualquer problema legal que surgir de seus 

trabalhos e concordam em pagar todos os custos relacionados a isso. O 

organizador reserva-se o direito de proibir inscrições que contenham logotipos de 

marcas ou de outra propriedade intelectual, seja em placas, pôsteres ou em outras 

formas ou que, em seu julgamento, sejam prejudiciais para a ordem pública, 

violem padrões de decência ou sejam contrárias aos objetivos do concurso. Os 

participantes também devem deter todos os direitos aplicáveis à imagem final, 

incluindo retoques ou outros processamentos de imagem. 

● Sob nenhuma circunstância, as inscrições serão devolvidas aos participantes, 

mesmo que sejam retiradas posteriormente. 

● Os participantes não serão notificados do recebimento de suas inscrições e o 

organizador não responderá a perguntas relativas ao recebimento. 

● As inscrições só serão aceitas pela Internet. 

● Os dados (dados da imagem e informações de participantes) enviados ao 

concurso serão armazenados nos servidores da Photo Highway Japan, contratada 

pelo organizador para atender a esta competência. 

Disposições gerais 
● A inscrição no concurso constitui o acordo de aceitar os termos e as condições do 

concurso. O organizador reserva-se o direito de julgamento final com relação a 

itens não informados expressamente nos termos e nas condições do concurso. Os 

participantes que não estiverem de acordo com as decisões do organizador 

podem desistir do concurso. Todos os custos associados à desistência do 

concurso devem ser assumidos pelo participante. 

● O organizador pode optar por suspender ou postergar o recebimento de qualquer 

uma ou de todas as inscrições se julgar que o concurso não poderá ser realizado 

com perfeição e segurança ou sem afetar a imparcialidade do julgamento devido a 

circunstâncias que vão além do seu controle, incluindo, mas não se limitando, a 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
vírus de computador ou a acesso não autorizado a seus servidores. 

● Os participantes não devem fazer reclamações relativas às impressões dos seus 

trabalhos produzidas para exposições de fotos. 

● Os participantes devem assumir todos os custos incorridos ao se inscreverem no 

concurso. Os ganhadores são responsáveis pelo pagamento de todas as taxas ou 

impostos arrecadados sobre os prêmios. 

● Observe que, nenhuma resposta deverá ser dada para nenhuma pergunta ou 

reclamação relacionadas às decisões dos juízes. 

  
Responsabilidade 
● Embora as inscrições sejam controladas com o maior cuidado possível, o 

organizador não aceita a responsabilidade por acidentes, danos ou perda durante 

o upload. 

● O organizador não se responsabiliza por danos provenientes de ou relacionados a 

circunstâncias que fujam de seu controle, incluindo, mas sem limitação, a vírus de 

computador ou a acesso não autorizado a seus servidores. 

● Exceto quando eles se devam à má intenção ou negligência grave do organizador, 

ele não aceitará a responsabilidades pelos danos ou por outros prejuízos sofridos 

pelos participantes como resultado de sua participação no concurso. 

● Os participantes devem obter permissão e consentimento antecipado das pessoas 

que foram fotografadas em seus trabalhos ou que detenham o direito autoral ou 

outros direitos de propriedade intelectual sobre os trabalhos ou itens retratados 

aqui. Os participantes concordam em indenizar integralmente o organizador e em 

aceitar todas as responsabilidades por qualquer contestação ou reclamação 

relativa ao direito autoral ou à violação de outros direitos de propriedade 

intelectual proveniente dos trabalhos enviados. 

● As limitações precedentes também se aplicam às responsabilidades causadas 

pelos julgadores e por terceiros que estejam participando do concurso para 

colaborar com o organizador. 

Direitos dos participantes 

● Embora os participantes detenham o direito autoral e outros direitos equivalentes 

a suas inscrições, o organizador detém os direitos listados abaixo, em "Direitos do 

organizador". 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Direitos do organizador 
● O organizador se reserva o direito de publicar inscrições às contas de serviço de 

redes sociais durante o período de inscrição com a finalidade de tornar o concurso 

público. Esta publicação não garante nenhum prêmio de nenhum tipo. 

● O organizador reserva-se o direito de publicar todas as inscrições em seu site e 

nas redes sociais após a primeira rodada do julgamento. Algumas inscrições 

poderão ser editadas para publicação. 

● Com o objetivo de promover o concurso, o organizador reserva-se, em caráter 

perpétuo, o direito não exclusivo de publicar, reproduzir, tornar público, exibir, 

imprimir, distribuir e apresentar na tela as inscrições vencedoras em sites e em 

redes sociais, em exposições fotográficas e em instalações gerenciadas pelo 

organizador, suas afiliadas e subsidiárias internacionais, sem compensação 

adicional ou consentimento prévio adicional dos criadores das inscrições. 

● O organizador exibirá os nomes dos ganhadores e os títulos das inscrições 

vencedoras em seus sites e redes sociais, em exposições de fotos e em outros 

locais onde os trabalhos sejam mostrados. Os participantes devem estar 

familiarizados com a política de privacidade do concurso, que pode ser encontrada 

neste site. 

● Com o objetivo de atingir as metas descritas na cláusula anterior, o organizador 

pode (a) exibir as inscrições anteriores, no todo ou em parte, em sites ou redes 

sociais sob sua administração, com o sem a adição de efeitos gráficos, sonoros ou 

musicais e (b) usar as inscrições vencedoras, no todo ou em parte, na criação de 

pôsteres, tickets e panfletos que estejam promovendo exposições de fotos e 

outros eventos. Os ganhadores concordam em não aplicar direitos a trabalhos 

usados desta forma. 

● No contrato com o criador, o organizador reserva-se, em caráter perpétuo, o 

direito não exclusivo de publicar, reproduzir, tornar público, exibir, imprimir, 

distribuir e apresentar na tela, as inscrições vencedoras com etiquetas que os 

identifiquem como ganhadores do Concurso fotográfico Nikon, sem compensação 

adicional. 

● As inscrições que, no julgamento do organizador, não estiverem de acordo com os 

requisitos da inscrição serão desqualificadas. Os participantes não serão 

notificados se isso ocorrer. No caso desse ganhador ser desqualificado após a 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
concessão de um prêmio, este poderá ser revogado e o participante solicitado a 

devolver o prêmio. 

● Os termos e condições da inscrição devem ser redigidos de acordo com as leis do 

Japão. 

● Todas as controvérsias entre os participantes e o organizador devem ser apeladas 

junto a Corte do Distrito de Tóquio. 

 
Informações pessoais 
Ao enviar trabalhos para o concurso, o participante deve incluir um formulário de 

inscrição que fornece informações pessoais precisas ao organizador. A decisão de 

fornecer ou não essas informações fica a critério do participante. As inscrições que não 

contenham as informações necessárias, não serão aceitas. 

 

Uso das informações pessoais 
Informações pessoais fornecidas pelos participantes podem ser usadas, conforme 

necessário, para: 
● Notificar os resultados aos ganhadores 

● Fornecer aos participantes as informações sobre o concurso 

● Corresponder-se com os participantes sobre seus envios 

● Anunciar as inscrições vencedoras 

● Gerar dados estatísticos gerais 

Além de serem incluídos em sites e em publicações relativas ao concurso, os nomes 

dos ganhadores aparecerão com as inscrições vencedoras, e os nomes dos 

participantes também poderão ser usados para confirmar sua identidade no caso de 

eles solicitarem que seus endereços ou informações pessoais sejam atualizados. 

Qualquer notificação e pergunta para esta finalidade serão provenientes do 

organizador. 

Divulgação de informações pessoais a terceiros 
O organizador pode divulgar a juízes e a terceiros que supervisionam o concurso estas 

informações pessoais conforme elas forem necessárias para o gerenciamento do 

concurso. Ao fornecer as informações pessoais para esta finalidade, o organizador 

assume a responsabilidade da supervisão adequada das informações pessoais por 

meio de acordos de não divulgação e outras medidas. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
Perguntas sobre as informações pessoais 
Entre os dias 15 de setembro de 2014 e 20 de dezembro de 2015, perguntas relativas 

às informações pessoais (e à inscrição no concurso) poderão ser enviadas ao Centro 

de suporte do concurso de fotografias 2014-2015 da Nikon pelo e-mail 

support@entry.nikon-photocontest.com. 
 

Atualização das informações pessoais 
Para atualizar as informações pessoais fornecidas na sua inscrição, entre em contato 

com o Centro de suporte, no endereço fornecido acima. Observe que, as informações 

pessoais não poderão ser feitas por telefone para evitar que haja possíveis erros na 

escrita dos nomes e endereços. 
 

Gerenciamento das informações pessoais 
O organizador se esforça para garantir a segurança de todas as informações pessoais 

transmitidas pela Internet usando o protocolo SSL (Secure Sockets Layer) ou métodos 

equivalentes para evitar o acesso não autorizado de terceiros. 
 

Exclusão das informações pessoais 

Com exceção das informações pessoais relativas a ganhadores e participantes cujos 

envios foram usados para fins que não sejam promover o concurso ("ganhadores e 

alguns outros"), o organizador deverá adotar as etapas necessárias para descartar ou 

apagar todas as informações pessoais enviadas (formulários de inscrição, arquivos 

enviados e todas as outras informações pessoais digitalizadas relativas ao concurso) 

no último dia de dezembro de 2015 (a "data da exclusão"). Observe que, com exceção 

dos ganhadores e de alguns outros, nenhuma correção ou alteração poderá ser feita 

nas informações pessoais dos participantes após a data da exclusão. 

 

 


