
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  A Comissão de Cultura da Associação Internacional de Polícia de 

Extremadura, organiza o presente Concurso de Fotografia em 

colaboração com a Delegação do Norte da IPA Portugal, bem como para 

outros membros das Forças de Segurança  de acordo com o seguinte 

BASES: 

PARTICIPANTES: 

Podem participar maiores de idade que: 

 

➢ Sejam socios da IPA Extremadura, Espanha e da Delegação do Norte 

da IPA Portugal que desejam concorrer, bem como seus familiares em 

primeiro grau de consanguinidade. 

 

➢ Qualquer membro das  Forças e Órgãos de Segurança espanhóis ou 

portugueses que, sem ser membro do IPA, esteja vinculado à Comunidade 

Autônoma de Extremadura ou à Zona Norte de Portugal de qualquer uma 

das seguintes maneiras: 

• Naturalidade . 

• Desenvolva sua atividade profissional. 

• Seja residente. 

 

A participação é grátis. 

          ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE POLÍCIA
P O L Í C I A  

  



 
 

TEMÁTICO: 

As fotografias a concurso terão duas categorias: 

 

➢ Polícia: relacionada ao trabalho operacional, meios ou instalações. 

➢ Livre: qualquer tema. 

 
 

FOTOGRAFIAS: 
 

Cada participante pode concorrer até um máximo de 3 fotografias em cada uma 

das categorias (policial e livre) e cada uma delas deve ter um título de 

identificação. 

 

Os participantes são responsáveis por serem os autores, pelo fato de não haver 

direitos a terceiros, bem como por qualquer alegação de que os direitos de 

imagem sobre os trabalhos apresentados podem ser reproduzidos. 

 

Todas as fotografias estarão disponíveis para o IPA Extremadura (E) e o IPA 

Norte (P)", que decidirão o uso e o destino com base nas necessidades editoriais 

ou expositórias,não havendo lugar a querquer pagamento aos concorrentes, 

pelo simples fato de participar, os autores de todas as obras enviadas,cedem os 

direitos de autor à IPA Extremadura e IPA Norte. 

 

Os trabalhos premiados neste Concurso realizado por membros do IPA Extremadura ou 

familiares serão submetidos em seu nome ao Concurso Nacional de Fotografia 

organizado pelo IPA Espanha. 

 

PRAZO PARA SUBMISSÃO: 
 

O prazo para apresentação das obras estará aberto de 2 de maio a 2 de julho 

de 2022.  Os trabalhos apresentados antes ou depois desta data não serão 

admitidos. 



 
 

FORMATO E ENVIO: 

As fotografias terão liberdade de tamanho e serão enviadas em formato JPG ou 

JPEG  para o e-mail cultural@ipaextremadura.org indicando no assunto 

"Concurso de Fotografia IPA Extremadura & Norte" e anexando a ficha de 

inscrição devidamente preenchida pelo participante. 

 

JÚRI: 
 

 

O júri será composto por membros do Conselho de Administração do IPA 

Extremadura e da Delegação Norte do IPA Portugal e será presidido pelo 

Presidente da Comissão de Cultura da IPA Extremadura. 

 

Atuará com a máxima liberdade e discrição, tendo todas as faculdades para 

discernir sobre a decisão, conceder os prêmios ou declarar nulo, se for o caso. 

 

Os membros do júri analizarão os trabalhos apresentados para verificar se estão 

em conformidade e  com as condições estabelecidas nestas regras. 

 

As decisões serão aprovadas pela maioria simples dos membros do juri 

presentes e, se houver empate, o presidente decidirá a votação. 

 

A seleção será influenciada tanto por fatores artísticos (enquadramento, luz, 

etc.), quanto fatores de valorização da imagem policial e originalidade na 

abordagem dada aos temas propostos. 

 

A decisão  do júri será divulgada   e os vencedores serão notificados por 

correio eletrônico  ou whatsapp. Os resultados serão publicados 

posteriormente nos meios comunicacionais  da IPA Extremadura e do IPA Norte. 

 

 

PRÊMIOS: 

 

Os seguintes prêmios serão estabelecidos:       
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CATEGORIA POLICIAL. 

Socio IPA:    

1º Prêmio.   Estadia de duas noites em quarto duplo para duas pessoas na 

Casa IPA no Porto, Delegação Norte, da IPA em Portugal, que 

inclui um passeio de bus pela cidade e de barco ao longo do Rio  

Duero, bem como almoço (ou jantar) no restaurante típico Chez 

Lapin  na Ribeira, a área mais representativa, colorida e pitoresca 

da cidade,  Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO 

(Datas sujeitas à disponibilidade de alojamento). 

2º Prêmio.  Carteira e placa IPA, óculos policiais IPA e diploma. 

3º Prêmio.  Carteira e placa IPA, boné IPA e diploma. 

 

Não-membro: 

1º Prêmio.  Inscrições para IPA durante este ano, mochila IPA e diploma. 

2º Prêmio.  Inscrições para IPA durante este ano, óculos policiais IPA e 

diploma. 

3º Prêmio.  Inscrições para IPA durante este ano, boné iPA e diploma. 

 

CATEGORIA LIVRE. 

Socio IPA:    

1º Prêmio.   Carteira e placa IPA, mochila IPA e diploma.  

2º Prêmio.  Carteira e placa IPA, óculos policiais IPA e diploma. 

3º Prêmio.  Carteira e placa IPA, boné IPA e diploma. 

 

Não-membro: 

1º Prêmio.  Inscrições para IPA durante este ano, mochila IPA e diploma. 

2º Prêmio.  Inscrições para IPA durante este ano, óculos policiais IPA e 

diploma. 

3º Prêmio.  Inscrições para IPA durante este ano, boné IPA e diploma. 

 

 

 



 
 

✓ Não será atríbuido mais do que um prêmio sobre o mesmo concorrente.  

✓    Não  mais do que um prêmio  na  mesma fotografia  . 

✓    Familiares dos membros do Júri não podem concorrer à Competição. 

 

ACEITAÇÃO DAS REGRAS: 
 
A simples apresentação a este concurso implica a aceitação total destas regras . 

 

SORTEO: 
 

Entre todos os participantes não vencedores, será realizado um sorteio mediante a 

atribuição de um número que corresponderá à ordem de chegada dos e-mails que 

enviam as fotografias. 

Desta forma será sorteado: 

✓ 2 Placas de Carteiras e IPA 

✓ 1 óculos da polícia IPA. 

✓ 1 Mochila. 

✓ 2 tampas IPA. 

✓ 2 Bandeiras IPA. 

 

 

 

 

 

Comissão Cultural do IPA Extremadura. 
 




