Como participar
Inscrições em www.picter.com
A inscrição será idêntica em ambos os formatos.
Preencher todos os campos do boletim de inscrição.
Carregar 10 fotografias, no formato jpg (1280px no lado maior e um máximo de
1 Mb).
Não há restrições de técnica, tema ou ano de execução das imagens.
Aconselhamos que as fotografias pertençam todas a uma mesma série.
Será necessário efetuar o pagamento da pré-inscrição, no valor de 10 €, valor
não reembolsável, independentemente das circunstâncias individuais de cada
participante.
Valores para pagamento da participação para ambas as modalidades:
Fase 1 (pré-seleção) - Entry fee – 10€
Os projetos selecionados passarão à 2ª fase
Fase 2 - Entry fee – 150€
Após o pagamento cada participante escolhe 6 experts. Sendo que na versão
online os reviwers são os mesmos.
A partir do dia 16 de Outubro serão comunicados os 20 melhores portfolios e o
vencedor.
IMPORTANTE:
Ao realizar a inscrição, os participantes deverão selecionar, no próprio
formulário, o tipo de formato em que desejam participar - online ou presencial
Visionamento de portfolios
ONLINE
Cada visionamento terá uma duração total de 20 minutos, sendo a
apresentação dos portfolios realizada em grupo, em que cada participante
dispõe de 10 minutos, perante todos os reviewers, posteriormente seguida de
uma conversa individual, durante outros 10 minutos, com cada um dos 6
reviewers.

No regime online, a apresentação dos portfolios em grupo será realizada em
inglês, sendo que a conversa individual dependerá das competências
linguísticas de cada um dos reviewers.

PRESENCIAL
Cada visionamento terá uma duração total de 20 minutos.
O idioma de apresentação dos portfolios, dependerá das competências
linguísticas de cada um dos reviewers escolhidos.
Datas limite de candidatura, de acordo com o formato selecionado:
Opcão 1 - FORMATO ONLINE
Encerramento das inscrições: 31 de Julho
Anúncio dos participantes selecionados: 14 de Agosto
Data limite para pagamento da inscrição: 22 de Agosto
Comunicação das datas e horários das sessões: 4 de Setembro

Visionamento de porfolios online:
Grupo 1 - 21 de Setembro, das 09h30 às 13h
Grupo 2 - 21 de Setembro, das 14h30 às 17h30
Grupo 3 - 23 de Setembro, das 09h30 às 13h
Grupo 4 - 23 de Setembro, das 14h30 às 17h30
Grupo 5 - 28 de Setembro, das 09h30 às 13h
Grupo 6 - 28 de Setembro, das 14h30 às 17h30
Grupo 7 - 30 de Setembro, das 09h30 às 13h
Grupo 8 - 30 de Setembro, das 14h30 às 17h30
(serão realizadas 8 sessões online, com 6 participantes cada, sendo que as
apresentações serão realizadas, de forma continuada para cada participante,
concentrando-se apenas num dos períodos - manhã ou tarde – de cada um
dos 4 dias)

Opcão 2 - FORMATO PRESENCIAL
Encerramento das inscrições: 31 de Julho

Anúncio dos participantes selecionados: 14 de Agosto
Data limite para pagamento da inscrição: 22 de Agosto
Visionamento de porfolios:
14 e 15 de Outubro
A inscrição inclui:
Encontro individual com 6 reviewers.
No caso da opção 1 - online - a apresentação dos portfolios será realizada em
grupo, à totalidade dos reviewers, seguida de uma conversa individual com
cada dos 6 reviewers.
Notas finais
A organização não suporta os custos de deslocação, alojamento e alimentação
dos participantes.
Os participantes são responsáveis pelos direitos de autor dos trabalhos
apresentados.
Vencedor: a organização do festival assume os custos de produção do
trabalho vencedor, que será apresentado na edição de 2022.
Qualquer questão omissa neste regulamento será decidida pela organização.

