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Foto premiada do concurso 2016  

  

  

 

 

 
Melhores Fotos   ￥5.000 em cupons de livros   (6 fotos) 
Prêmio Especial   ￥2.000 em cupons de livros   (10 fotos) 
 

 

 

 

     

Encerramento das inscrições: 

25.Outubro.2017 (qua) 
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❀TEMA❀ 
“ Conectar com o mundo através de uma foto”  

 REQUISITOS:      - Ser fotógrafo amador. 

 FOTOGRAFIAS:    -Tamanho A4 (210 x 297mm) ou Yotsugiri (254 x 305mm), podendo ser  

colorido ou preto e branco. 

           - Poderá inscrever até 3 fotos por pessoa, desde que as mesmas não 

tenham sido expostas anteriormente. 

- As fotos premiadas não serão devolvidas, mas as demais poderão ser 

devolvidas, se enviarem um envelope resposta já endereçado e selado. 

 Ou retirar pessoalmente na Associação Internacional de Toyohashi. 

- Inscrever somente fotos com autorização prévia das pessoas envolvidas. 

 EXPOSIÇÃO:       As fotos escolhidas pela comissão serão expostas durante o Festival e 

posteriormente no salão PAL da Associação Internacional 

 PRAZO:            - Até o dia 25 de Outubro 2017 (qua) 

 INSCRIÇÕES:      - Colar no verso da fotografia, a ficha abaixo com seu nome, endereço, telefone,  

título da fotografia, data e local em que foi fotografada.  

Se houver algum comentário favor acrescentar. 

- Trazer pessoalmente na Associação Internacional, ou enviar para 

〒440-0888 Toyohashi-shi Ekimae odori 2-33-1 Kaihatsu Biru 3F  

Informações  pelo  Tel. 0532-55-3671 (c/ Guida) 

 CLASSIFICAÇÃO:   Será montada uma comissão para o concurso de fotografias, dentro da 

Comissão organizadora do Festival. As fotos serão previamente avaliadas e 

Cerimônia de premiação será realizada no dia do Festival Internacional. 

 PRÊMIAÇÃO:        Melhores fotos   ￥5.000 em cupons de livros    (6 fotos) 

Prêmio Especial  ￥2.000 em cupons de livros    (10 fotos) 

 PATROCÍNIO:       Comissão Organizadora do Festival Internacional de Toyohashi 2017. 

Associação Internacional de Toyohashi  
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Cortar, preencher e colar no verso da foto 

                         
Nome 

 

Endereço  

Telefone  

Título da foto  

Local e data da foto  

Comentários 

 

 

Inscrições 
 


