
Since 1969

Informações sobre o Concurso
O concurso Nikon Photo Contest International é realizado pela Nikon Corporation desde 1969 para oferecer uma oportunidade de 
promoção e enriquecimento da cultura fotográfica aos fotógrafos de todo o mundo, profissionais e amadores.

“At the heart of the image” (No coração da imagem) é não só o slogan da Nikon Imaging Company, mas também o tema do 32.º 
concurso, que aceita participações em duas categorias. O tema da primeira categoria é livre e o da segunda é “My Planet” (O Meu Planeta), 
sendo que as participações em cada categoria são aceites sob a forma de impressões enviadas por correio normal ou imagens JPEG 
enviadas pela Internet. Está igualmente planeada a realização de uma exposição das fotografias vencedoras (os detalhes relativos à data 
e local específicos serão anunciados posteriormente). Com este tema e estas categorias, esperamos receber imagens expressivas 
provenientes de todo o mundo que sejam fiéis às emoções das pessoas.

• Apenas serão aceites como participações válidas fotografias originais que não tenham sido 
previamente publicadas, relativamente às quais o participante possua todos os direitos necessários. 
As fotografias que já tenham recebido prémios ou que tenham sido previamente sujeitas a 
qualquer tipo de processo de avaliação não serão aceites.

• Não é permitida a participação de funcionários da Nikon Corporation (daqui em diante referida 
como “a entidade organizadora”), das respectivas filiais e de empresas associadas.

• A entidade organizadora reserva o direito de desqualificar as participações que violem a legislação 
japonesa ou outra legislação nacional relevante, bem como participações consideradas indecentes.

• Todos os participantes, em especial os menores de idade (aqueles que têm menos de 18 anos na 
maior parte das jurisdições), são responsáveis pelo cumprimento dos requisitos legais dos 
respectivos países. • As inscrições podem ser efectuadas entre 1 de Setembro e 30 de Novembro 

de 2008.
• As inscrições por correio normal deverão chegar ao Ponto de Inscrição 

mais próximo referido neste folheto até 30 de Novembro de 2008.
• As inscrições recebidas pela Internet serão aceites até às 24h00 do dia 

30 de Novembro de 2008, hora do Japão.

Critérios para Concorrer

Tema e Categorias

Procedimentos de Envio

Período de Inscrição

Formato de Participação (Impressões)

O concurso Nikon Photo Contest International está aberto a todos os 
fotógrafos, profissionais ou amadores, de qualquer parte do mundo.

REGRAS DO CONCURSO

Tema: “At the heart of the image” (No coração da imagem)
Categorias: (A) Tema livre: Trabalhos que transmitam a perspectiva e 

criatividade única de cada fotógrafo.
(B) My Planet (O Meu Planeta): Trabalhos que expressem os seus 

sentimentos acerca do mundo que o rodeia, quer se refiram ao 
ambiente, a cenas da vida quotidiana ou a pessoas e outras 
coisas que despertem sensações fortes. 

Notas

• Apenas são válidos o formulário de inscrição fornecido com este folheto, ficheiros PDF (10 idiomas: 
Japonês/Inglês/Alemão/Francês/Espanhol/Italiano/Português/Coreano/Chinês Simplificado/ Chinês 
Tradicional) transferidos e impressos a partir do Web site do concurso Nikon Photo Contest 
International 2008-2009 (http://www.nikon-npci.com) ou fotocópias dos mesmos.

• É necessário preencher todos os elementos do formulário de inscrição. As participações 
acompanhadas por formulários de inscrição incompletos ou formulários de inscrição que a entidade 
organizadora considere incluir informações falsas não serão aceites.

• Certifique-se de que escreve o nome e a morada de forma clara no envelope.
• As imagens enviadas não serão devolvidas aos participantes sob qualquer circunstância, 

inclusivamente em caso de envio de envelope para devolução.
• Os participantes não serão notificados da recepção das respectivas inscrições.

• Tamanho máximo por imagem JPEG: 10MB
 Se a imagem apresentar um tamanho superior ao indicado acima, comprima o 
ficheiro até este ter um tamanho máximo de 10MB antes de o enviar.

• Formato de Ficheiro: apenas JPEG
• Não podem ser enviadas múltiplas fotografias com um único número de fotografia.
• O espaço de cor sRGB será aplicado como espaço de cor padrão durante o processo 

de avaliação.
• Posteriormente, poderá ser solicitado aos vencedores que enviem imagens JPEG com 

uma resolução mais elevada dos trabalhos premiados, para fins como a produção de 
publicações ou exposições relacionadas com o concurso. As imagens enviadas e os 
suportes de armazenamento, tais como CDs, não serão devolvidos.

Cada participante pode enviar até 2 imagens JPEG por cada categoria 
(um total de 4 fotografias). Preencha o formulário de inscrição online no 
Web site do concurso Nikon Photo Contest International 2008-2009 
(http://www.nikon-npci.com) e envie-o juntamente com as imagens JPEG. 
Visite o Web site para obter mais informações.

Como Concorrer (Impressões)

Formato de Participação (Dados de imagem)

Como Concorrer (Dados de imagem)

Notas

Não é possível concorrer com a mesma fotografia em ambas as categorias.
Nota

Também são aceites fotografias editadas digitalmente com software.
Nota

• Não se aceitam negativos e diapositivos a cores ou a 
preto e branco.

• Não podem ser enviadas múltiplas fotografias com o 
mesmo número de fotografia.

Notas

• As imagens enviadas não serão devolvidas em nenhuma circunstância.
• Os participantes não serão notificados da recepção das respectivas inscrições.
• As participações de imagens JPEG apenas são aceites de acordo com os procedimentos referidos 

acima.
• Todos os dados enviados para o concurso através da Internet, incluindo dados de imagem e 

informações pessoais, serão geridos pela PhotoHighway Japan de acordo com as instruções da 
entidade organizadora do concurso.

Notas

As participações podem ser enviadas sob a forma de impressões por 
correio normal, de imagens JPEG através da Internet ou combinando os 
dois métodos. Os detalhes relativos ao envio de impressões e de imagens 
JPEG são referidos mais adiante neste folheto. 
Cada participante pode enviar até 8 imagens: 2 imagens por cada 
categoria enviadas sob a forma de impressões por correio normal e 
2 imagens por cada categoria enviadas sob a forma de imagens JPEG 
através da Internet.

As participações aceites sob a forma de impressão são fotografias a cores 
ou preto e branco captadas com câmaras de película de 35mm, película 
APS (Advanced Photo System) e câmaras fotográficas digitais, exceptuando 
as câmaras digitais de médio ou grande formato.

Dimensões de impressão: 19 x 24 cm a 
28 x 36 cm
Forneça as informações referidas na caixa à direita 
no verso de cada impressão em letras maiúsculas.

Detalhes sobre participações impressas 
enviadas por correio normal

Detalhes sobre imagens JPEG enviadas 
pela Internet

Cada participante pode enviar até duas fotografias por cada categoria (um 
total de 4 impressões). Preencha o formulário de inscrição anexado a este 
folheto juntamente com a(s) fotografia(s) e envie por correio normal para 
o Ponto de Inscrição mais próximo indicado mais adiante neste folheto.

As imagens JPEG aceites são ficheiros gráficos captados com câmaras 
fotográficas digitais (não incluindo as câmaras digitais de médio ou grande 
formato) e dados digitalizados de fotografias captadas com câmaras de 
película de 35mm ou câmaras de película APS (Advanced Photo System).
Também são aceites imagens editadas digitalmente com software. 
Aceitam-se imagens a cores e a preto e branco.

Indique claramente qual é a 
parte superior da fotografia

PARTE SUPERIOR

1. Nome do participante
2. País ou região de residência
3. Título da fotografia
4. Categoria e número da 

fotografia (conforme indicado 
no formulário de inscrição)

5. Idade

verso



REGRAS DO CONCURSO

Exclusões de Responsabil idade
Acordo
• No momento da inscrição, considera-se que os participantes leram, compreenderam e 

aceitaram as regras e as condições. A entidade organizadora reserva o direito de deliberar 
sobre qualquer assunto não abordado neste folheto. Caso um participante discorde de 
qualquer decisão tomada pela entidade organizadora, esse participante terá o direito de 
anular a sua participação. Todas as despesas associadas incorridas serão suportadas 
exclusivamente pelo participante.

• Caso se considere que a eficácia, a segurança, o processo de selecção, a justiça do concurso 
ou de quaisquer operações associadas foram comprometidas por forças alheias ao controlo 
da entidade organizadora – como problemas relativos a redes informáticas, infecções por 
vírus informáticos ou acesso informático não autorizado –, a recepção de algumas ou de 
todas as inscrições através da Internet poderá ser adiada ou suspensa. 

Notas relativas à inscrição
• Os participantes são inteiramente responsáveis por todos os custos associados à inscrição, 

tais como de duplicação, ampliação e envio, bem como custos relacionados com qualquer 
equipamento, tais como sistemas informáticos, taxas de transmissão, etc.

• Os vencedores deverão suportar todos os impostos ou outras despesas relacionadas com a 
recepção de qualquer prémio.

• As decisões do júri são definitivas. Não haverá comunicação sobre o assunto.

Responsabilidade
• Apesar do facto de que a entidade organizadora tentará tratar todos os trabalhos enviados 

com o maior cuidado, a entidade organizadora não se responsabiliza por danos ou perdas 
que possam ocorrer durante o envio das participações, quer através do correio, quer através 
da Internet.

• A entidade organizadora não se responsabiliza por quaisquer problemas ou danos que 
afectem os participantes decorrentes de forças alheias ao controlo da entidade 
organizadora – como problemas relativos a redes informáticas, infecções por vírus 
informáticos ou acesso informático não autorizado.

• Excepto em casos comprovados de intenção criminosa ou de negligência grave, a entidade 
organizadora não se responsabiliza por qualquer infortúnio ou acontecimento desagradável 
e/ou danos que possam afectar os participantes devido à participação no concurso.

• Os participantes têm de deter direitos exclusivos relativamente a cada trabalho enviado e 
são responsáveis pela obtenção das autorizações necessárias associadas ao assunto ou 
motivo dos trabalhos. A entidade organizadora não se responsabiliza por quaisquer 
reclamações ou queixas contra a violação de direitos ou danos sofridos por terceiros 
relativos ao assunto ou motivo dos trabalhos enviados, e o participante aceita indemnizar e 
exonerar a responsabilidade da entidade organizadora em tais casos. 

• Uma fotografia que retrate uma pessoa identificada ou identificável poderá violar o direito 
dessa pessoa à privacidade ou poderá revelar informações pessoais acerca da mesma. Os 
participantes deverão ter cuidado para evitar qualquer violação de direitos individuais, o 
que inclui, entre outras coisas, a obtenção da autorização necessária da pessoa em questão.

• Os termos e condições referidos acima relativos à responsabilidade da entidade 
organizadora aplicar-se-ão de forma idêntica aos escritórios locais da Nikon, aos 
distribuidores autorizados da Nikon, a terceiros que colaborem na organização do concurso 
e aos membros do júri do concurso, como se estes se encontrassem no lugar da entidade 
organizadora.

Direitos dos participantes
• Os participantes retêm todos os direitos de autor e outros direitos equivalentes das 

fotografias enviadas; contudo, a entidade organizadora irá deter os direitos referidos mais 
abaixo na secção “Direitos da entidade organizadora”.

Direitos da entidade organizadora
• A entidade organizadora reserva o direito permanente e não exclusivo de publicar, reproduzir, 

apresentar, distribuir e projectar qualquer fotografia vencedora em Web sites, exposições de 
fotografia, feiras ou qualquer outro meio que seja gerido pela entidade organizadora com a 
finalidade de promover o concurso. Em todos os casos em que as fotografias sejam 
utilizadas, a entidade organizadora reserva o direito de o fazer sem obter autorização prévia 
adicional do vencedor e sem oferecer qualquer tipo de compensação adicional.

• A entidade organizadora reserva o direito permanente e não exclusivo de conceder 
autorização às respectivas filiais e empresas associadas de publicar, reproduzir, apresentar, 
distribuir e projectar qualquer fotografia vencedora em Web sites, exposições de fotografia, 
feiras ou qualquer outro meio que seja gerido pelas filiais e empresas associadas da 
entidade organizadora com a finalidade de promover o concurso. Em todos os casos em 
que as fotografias sejam utilizadas, a entidade organizadora reserva o direito de o fazer 
sem obter autorização prévia adicional do vencedor e sem oferecer qualquer tipo de 
compensação adicional.

• Em relação à cláusula anterior, a entidade organizadora, as respectivas filiais e/ou empresas 
associadas reservam o direito de (a) apresentar parte ou a totalidade dos trabalhos 
vencedores acompanhados por efeitos adicionais, tais como gráficos de computador, 
efeitos sonoros ou música em Web sites geridos pela entidade organizadora, pelas 
respectivas filiais e/ou empresas associadas e (b) reproduzir parte ou a totalidade dos 
trabalhos vencedores com o fim de produzir cartazes promocionais, bilhetes, brochuras, 
etc., para exposições de fotografia e outros eventos. Os vencedores não poderão exercer 
qualquer direito de autor ou direito individual sobre as fotografias utilizadas.

• Deverá celebrar-se um acordo separado se a entidade organizadora, as respectivas filiais ou 
empresas associadas pretenderem publicar uma fotografia enviada para outros fins que não 
os de promoção do concurso.

• A entidade organizadora, as respectivas filiais e empresas associadas anunciarão os nomes 
dos vencedores e os títulos dos trabalhos vencedores no Web site do Nikon Photo Contest 
International, em outros Web sites relacionados com o concurso e em exposições e outros 
locais relacionados. Os participantes são aconselhados a consultar a secção “Utilização de 
Informações Pessoais” neste folheto.

Prémios

Avaliação

O Grande Prémio será atribuído à fotografia mais extraordinária entre todas 
as participações enviadas, independentemente da categoria. O Prémio dos 
75 Anos da NIKKOR será atribuído à fotografia mais extraordinária que 
revele uma utilização excepcional da objectiva e das respectivas 
funcionalidades, independentemente da categoria. O 1.º, 2.º e 3.º Prémios 
serão atribuídos aos 16 vencedores de cada categoria.
O Prémio Revelação será entregue a fotógrafos até aos 30 anos (nascidos em 
ou após 1 de Janeiro de 1979) que demonstrem grande talento e ainda não 
tenham sido premiados com um Grande Prémio, um Prémio dos 75 Anos da 
NIKKOR ou um 1.º, 2.º ou 3.º prémio. Estes serão seleccionados tendo em 
conta a sua capacidade de transmitir novas perspectivas, demonstrar um 
elevado poder expressivo e transparecer a energia da juventude.

A Nikon Corporation nomeará fotógrafos que trabalhem a nível internacional 
como membros do júri para efectuar a selecção das fotografias vencedoras.
A Nikon Corporation e os membros do júri não discutirão nem responderão a 
perguntas ou comentários relativos à nomeação dos membros do júri ou aos 
resultados do concurso.

Anuncio dos Vencedores
Os vencedores serão anunciados no Web site do Nikon Photo Contest 
International (http://www.nikon-npci.com) até ao final de Julho de 2009.

Notificação dos Vencedores
Participações impressas enviadas por correio normal
Os vencedores serão notificados individualmente por correio registado ou 
outro tipo de entrega registada efectuada pela entidade organizadora, 
um escritório local da Nikon ou um distribuidor autorizado da Nikon no 
início de Junho de 2009.
• O formulário em anexo tem de ser preenchido, assinado e enviado até à data indicada no mesmo. 

Caso não seja assinado e recebido pela entidade organizadora até à data estabelecida, o vencedor 
poderá ser desqualificado. 

• A entidade organizadora reserva o direito de contactar o fotógrafo por telefone ou por outro meio 
a fim de confirmar as informações constantes no formulário de inscrição ou para qualquer outro 
fim considerado necessário.

• Posteriormente, poderá ser solicitado aos vencedores que enviem imagens JPEG com resolução 
elevada ou impressões de alta qualidade para fins como a produção de publicações ou exposições 
relacionadas com o concurso. Os trabalhos enviados e os suportes de armazenamento, tais como 
CDs, não serão devolvidos.

Imagens JPEG enviadas pela Internet
Os vencedores serão notificados por correio electrónico pela entidade 
organizadora, um escritório local da Nikon ou um distribuidor autorizado 
da Nikon no início de Junho de 2009.
• Será solicitado aos vencedores que aceitem os termos apresentados no Web site da 

entidade organizadora, para os quais haverá uma ligação a partir da mensagem de correio 
electrónico, até à data aí indicada. Se a declaração não for recebida pela entidade 

organizadora até à data estabelecida, o vencedor poderá ser desqualificado.  Para que os 
vencedores recebam esta notificação, recomenda-se que os participantes actualizem os 
respectivos endereços de correio electrónico no Web site do Nikon Photo Contest 
International (http://www.nikon-npci.com) após a inscrição.

• A entidade organizadora reserva o direito de contactar o fotógrafo por telefone ou por 
outro meio a fim de confirmar as informações constantes no formulário de inscrição ou 
para qualquer outro fim considerado necessário.

• Posteriormente, poderá ser solicitado aos vencedores que enviem imagens JPEG com 
resolução elevada ou impressões de alta qualidade para fins como a produção de 
publicações ou exposições relacionadas com o concurso. Os trabalhos enviados e os 
suportes de armazenamento, tais como CDs, não serão devolvidos.

*1 As fotografias premiadas com o Grande Prémio, o Prémio Revelação e os Segundos 
Classificados serão apresentadas no Web site do Nikon Photo Contest International. Os 
vencedores poderão apresentar outras fotografias além das premiadas, desde que 
detenham os respectivos direitos de autor. Assim, os vencedores serão convidados a enviar 
outras fotografias, além das premiadas. O vencedor autoriza que a entidade organizadora 
utilize as fotografias premiadas, bem como quaisquer outros trabalhos enviados pelo 
vencedor à entidade organizadora, sem qualquer contrapartida financeira. Todos os custos, 
taxas e despesas serão da inteira responsabilidade do vencedor. Os vencedores poderão ter 
de fornecer à Nikon informações fiscais relevantes, bem como preparar a documentação 
fiscal relevante antes de receberem o prémio. O vencedor não será desqualificado se, por 
qualquer motivo, não enviar fotografias para a exposição.

*2 Será solicitado aos vencedores do Prémio Revelação o envio de um documento oficial 
comprovativo da data de nascimento. Caso não seja fornecida tal documentação, o 
vencedor será desqualificado.

Os detalhes relativos à atribuição de prémios e à exposição no Web site do Nikon Photo 
Contest International serão enviados directamente aos vencedores.

Nome do Prémio

Grande Prémio

Número de Vencedores Prémio

1 (seleccionado de ambas 
as categorias)

Prémio dos 75 Anos 
da NIKKOR

1 (seleccionado de ambas 
as categorias)

• Câmara digital SLR D3 da Nikon
• NIKKOR AF-S de 14-24 mm F2.8G ED
• NIKKOR AF-S de 24-70 mm F2.8G ED 
• Exposição da fotografia no Web site do 

concurso*1

• Câmara digital SLR D300 da Nikon
• NIKKOR AF-S DX de 16-85 mm F3.5-5.6G ED VR
• Nikkor Olho de peixe AF DX ED de 10,5mm F2.8G
• Nikkor com zoom AF-S VR ED de 70-300 mm 

F4.5-5.6G (IF)

• Câmara digital SLR D300 da Nikon
• Flash SB-800
• Nikkor com zoom AF-S DX VR ED de 

18-200 mm F3.5-5.6G (IF)
• Nikkor Micro AF-S VR ED de 105 mm F2.8G (IF)

• Câmara digital SLR D80 da Nikon
• NIKKOR AF-S DX de 16-85 mm F3.5-5.6G ED VR

• Câmara digital SLR D60 da Nikon
• NIKKOR AF-S DX de 18-55 mm F3.5-5.6G VR

• Câmara digital compacta COOLPIX P5100 
da Nikon

• Exposição da fotografia no Web site do 
concurso*1

• Câmara digital compacta COOLPIX S52c 
da Nikon

• Exposição da fotografia no Web site do 
concurso*1

Primeiro Prémio 2 (1 de cada categoria)

Segundo Prémio 10 (5 de cada categoria)

Terceiro Prémio

Prémio Revelação*2

Segundos Classificados: 
Prémio Revelação*2

20 (10 de cada categoria)

4 (seleccionados de ambas 
as categorias)

16 (seleccionados de ambas 
as categorias)

Note: A Nikon irá notificar os vencedores e escolher todos os prémios. Os vencedores não poderão escolher os 
seus prémios. Os prémios estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio, não estando disponíveis 
alternativas em dinheiro.



REGRAS DO CONCURSO

Q U E S T I O N Á R I O

Util ização de Informações Pessoais

• No caso de se considerar que uma inscrição não respeita os requisitos de inscrição indicados 
pela entidade organizadora, essa inscrição será desqualificada. Os participantes, contudo, 
não serão notificados de tal decisão. A entidade organizadora reserva o direito de 
desqualificar o vencedor e anular qualquer prémio atribuído caso a fotografia não esteja de 
acordo com as regras do concurso depois de atribuído o prémio.

• Todos os termos e condições relativos à participação no concurso são aplicados de acordo 
com os requisitos legais do Japão. Caso as inscrições sejam efectuadas fora do Japão, essas 
deverão estar sujeitas à lei japonesa.

• Não é da responsabilidade da entidade organizadora garantir que os requisitos de 
participação no concurso e a utilização de informações pessoais não infringem leis e 
regulamentos do país ou região a partir de onde foi enviada a fotografia. Pelo motivo 
referido no ponto anterior, todas as responsabilidades relacionadas com o envio de 
participações para o concurso serão da exclusiva responsabilidade do participante, o qual 
enviou as fotografias por sua conta e risco. Caso ocorram problemas ou danos ao 
participante, a entidade organizadora não será responsável. Tais danos serão da exclusiva 
responsabilidade do participante. 

• Em caso de conflito entre um participante e a entidade organizadora, o caso considera-se 
sob jurisdição exclusiva do Tribunal Distrital de Tóquio e será resolvido em conformidade.

Para participarem no concurso, os participantes têm de preencher o formulário 
de inscrição correctamente, incluindo os campos das informações pessoais, e 
enviá-lo à entidade organizadora. As informações pessoais podem ser fornecidas 
ao critério do participante; no entanto, caso não forneça as informações 
necessárias, a participação pode não ser aceite pela entidade organizadora.
As participações aceites nos Pontos de Inscrição e, consequentemente, as 
informações pessoais recebidas, serão enviadas à Nikon Corporation em Tóquio, 
no Japão, para fins de selecção.
Todas as informações pessoais obtidas pela entidade organizadora relativas ao 
concurso serão tratadas da seguinte forma.

Divulgação a terceiros
Quando absolutamente necessário, a entidade organizadora fornecerá 
informações pessoais referentes aos participantes aos escritórios locais da Nikon, 
distribuidores autorizados da Nikon, outras entidades associadas à organização 
do concurso e ao júri do concurso na medida em que forem necessárias para a 
realização do concurso.
Contudo, caso seja necessário, a entidade organizadora deverá estabelecer um 
acordo, incluindo termos de não divulgação, com o destinatário das informações 
pessoais do participante. Este acordo assegurará uma divulgação mínima de 
informações. O acordo mencionará de forma clara a natureza da autorização e o 
nível de divulgação de tais informações.

Gestão de informações pessoais
Todas as responsabilidades relativas à prevenção de fugas, abusos e falsificação 
de informações pessoais estarão a cargo da entidade organizadora. A tecnologia 
Secure Sockets Layer (SSL) ou outros meios equivalentes são utilizados pela 
entidade organizadora para informações pessoais recebidas através da Internet 
de modo a impedir o acesso não autorizado por terceiros.

Alteração de informações pessoais e outras informações
Caso pretenda alterar as informações pessoais que foram obtidas com a 
participação no concurso, contacte o Ponto de Inscrição local indicado neste 
folheto. Quaisquer acções necessárias, como alterações, serão efectuadas em 
conformidade. Encaminhe quaisquer informações relacionadas com a 
participação no concurso para o Ponto de Inscrição local.

Inutilização de informações pessoais
Excepto no caso dos vencedores e participantes cujas fotografias serão usadas 
para outros fins que não os de promoção do concurso (a seguir referidos como 
“vencedores e outros participantes”), a entidade organizadora inutilizará as 
informações pessoais obtidas através da participação no concurso, como 
informações existentes nos formulários de inscrição, no verso das cópias das 
fotografias, em formulários de inscrição na Web enviados através da Internet, 
em participações que se façam acompanhar de dados e noutro formato 
electrónico relacionado com o concurso, a partir do fim de Julho de 2009 (a 
seguir referido como “data de inutilização”). Após esta data de inutilização, não 
serão efectuadas alterações, pesquisas ou outras acções relativamente a 
informações pessoais dos participantes, excepto no caso dos participantes 
referidos acima como “vencedores e outros participantes”.

Finalidades
As informações pessoais serão utilizadas para a realização das seguintes acções 
pela entidade organizadora, escritórios locais da Nikon ou distribuidores 
autorizados da Nikon.

• Notificação dos vencedores
• Notificação de outros elementos relevantes para o concurso
• Contacto dos participantes em relação às respectivas participações

Os nomes dos vencedores serão também publicados em Web sites relacionados com o 
concurso, publicações e outros meios de comunicação em que sejam apresentadas as 
fotografias premiadas.

Nota

As respostas deverão ser escritas de forma clara no formulário de inscrição.

Onde ouviu falar pela primeira vez do Nikon Photo Contest International 2008-2009? 

Já alguma vez participou no Nikon Photo Contest International? 
Em caso afirmativo, quantas vezes?

P1

P2

(Seleccione uma opção) 

Revista sobre fotografia/câmaras

Revista sobre informática

Outra revista

Web site da Nikon Corporation Imaging Company (http://www.nikon.com/imaging/)

Web site do Nikon Photo Contest International 2008-2009 (http://www.nikon-npci.com)

Outro Web site que não o da Nikon

Revendedor de produtos fotográficos

Exposição ou evento

Brochura ou catálogo da Nikon

Folheto do concurso

Família, amigos ou conhecidos

Outra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4Não, não participei Uma vez Duas vezes Três vezes ou mais



Nikon Photo Contest International 2008-2009
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (para inscrições efectuadas por correio normal)

A: Tema Livre

B: My Planet (O Meu Planeta)

Forneça as informações que se seguem em português em letras maiúsculas.

F: Apenas câmaras de película de 35 mm e APS.  D: Apenas câmaras fotográficas digitais (não incluindo câmaras digitais de médio ou grande formato).
MB: Tamanho de ficheiro original em megabytes.

1
2

*
*

F: Apenas câmaras de película de 35 mm e APS.  D: Apenas câmaras fotográficas digitais (não incluindo câmaras digitais de médio ou grande formato).
MB: Tamanho de ficheiro original em megabytes.

1
2

*
*

Fotografia
N.º

A1

Local de Captação
(País ou região)T í tu lo A n o Câmara

Película
*1

*2

F
Negativo

MB

Diapositivo

D

Tamanho de 
Ficheiro

Câmara

Nome do Produto Dados sobre a Exposição

Velocidade do Obturador

Abertura

Distância Focal

Marca

Distância focal

Abertura

Objectiva

m m

f  /

f  /

S e g .

m m

Data de Nascimento (mês/dia/ano)

Idade

Cidade

Código Postal País

Número de Telemóvel

Endereço de Correio Electrónico

@

Último Nome

Morada

Concelho

Número de Telefone (horas de expediente)

Número de Fax

Profissão

Fotógrafo Profissional Estudante Outra Desempregado Masculino Feminino

Nome Próprio Outros Nomes

Sexo

Declaro que as informações acima mencionadas correspondem à verdade e que li e concordo com todos os requisitos, termos e condições das REGRAS DO CONCURSO referidos 
no folheto do Nikon Photo Contest International anexo.

Caso este formulário não seja assinado, a inscrição poderá ser anulada.

Para utilização exclusiva da Nikon.

Assinatura

Quest ionár io
Respostas

P1 P2

Fotografia
N.º

A1

Local de Captação
(País ou região)T í tu lo A n o Câmara

Película
*1

*2

F
Negativo

MB

*2MB

Diapositivo

Negativo

Diapositivo

D

Tamanho de 
Ficheiro

Câmara

Nome do Produto Dados sobre a Exposição

Velocidade do Obturador

Abertura

Distância Focal

Marca

Distância focal

Abertura

Objectiva

m m

f  /

f  /

S e g .

m m

A2

F

D

m m

f  /

f  /

S e g .

m m

Fotografia
N.º

B1

Local de Captação
(País ou região)T í tu lo A n o Câmara

Película
*1

*2

F
Negativo

MB

*2MB

Diapositivo

Negativo

Diapositivo

D

Tamanho de 
Ficheiro

Câmara

Nome do Produto Dados sobre a Exposição

Velocidade do Obturador

Abertura

Distância Focal

Marca

Distância focal

Abertura

Objectiva

m m

f  /

f  /

S e g .

m m

B2

F

D

m m

f  /

f  /

S e g .

m m

Preencha e envie este formulário juntamente com a(s) fotografia(s).
Certifique-se de que escreve de forma clara as informações relevantes para a participação no 
verso de cada fotografia a enviar de acordo com as indicações mencionadas neste folheto do concurso. 
Escreva todas as respostas de forma clara ou marque as caixas de verificação quando necessário.

Exemplo de formulário de inscrição preenchido

Reunião de Família JAPÃO 2008 Nikon
D300

6.1

NIKON 1/125

5.6

183.5-5.6

18-200

Marca da objectiva

Distância focal Abertura máxima



País/Região Escritório de Contacto/Nome do Distribuidor Morada Número de Telefone

N I K O N  P H O T O  C O N T E S T  I N T E R N AT I O N A L  2 0 0 8 - 2 0 0 9
P O N T O S  D E  I N S C R I Ç Ã O

Argentina Eduardo Udenio y Cia. S.A.C.I.F.I. Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Argentina +54-11-4811-1864
Brasil T. Tanaka/S.A Rua Martim Francisco, 438, 01226-000 São Paulo-SP, Brazil +55-11-3825-2255
Canadá Nikon Canada Inc. 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario L4W 1C1, Canada +1-905-625-9910
Chile Eduardo Udenio y Cia. S.A.C.I.F.I. Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Argentina +54-11-4811-1864
Colômbia Imagenes Fotograficas, S.A. Calle Santiago No.553, Gazcue, Santo Domingo, Dominican Republic +1-809-334-0000
República Dominicana Imagenes Fotograficas, S.A. Calle Santiago No.553, Gazcue, Santo Domingo, Dominican Republic +1-809-334-0000
México Mayoristas Fotograficos, S.A. de C.V. Dr. Jimenez 159, Colonia Doctores, Mexico 06720 D.F. +52-55-5588-4744
Panamá Telefoto Internacional Zona Libre S.A. Apartado 31051, Calle 15 y D Edificio No.24., Zona Libre De Colon, Republic of Panama +507-441-1598 or 411-8417
Uruguai Eduardo Udenio y Cia. S.A.C.I.F.I. Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Argentina +54-11-4811-1864
E.U.A. Nikon Inc. 1300 Walt Whitman Road, Melville, N.Y. 11747-3064, U.S.A. 1-800-645-6687 / 1-800-645-6689

Austrália Nikon Australia Pty Ltd. Unit F1, Lidcombe Business Park, 3-29 Birnie Avenue, Lidcombe NSW 2141, Australia Toll Free: 1300 366 499
Ilhas Fiji Motibhai & Company Limited Motibhai Building, 1 Industrial Road, P.O. Box 9175, Nadi Airport, Fiji +679-6722-477
Guam Photo Town Service Inc. 353 Chalan San Antonio Road Suite 103, Tamuning Guam 96913-3302, P.O.Box 6766, +671-646-1289

Tamuming Guam 96931
Nova Caledónia Phocidis Sarl  58, rue Higginson - Vallee des Colons New Caledonie +687-254-635

(Mailing address) B.P 661-99845 Noumea-Cedex, Caledonie
Nova Zelândia T.A. Macalister Limited P.O. Box 132062, Sylivia Park, Mt Wellington, Auckland 1644, New Zealand +64-9-303-4334
Papua Nova Guiné ZD Systems Sect 64, Lot 11 Gabaka Street, Gordons, National Capital District, Port Moresby, +675-325-4665

Papua New Guinea (Mailing Address) P.O.Box 6669, Boroko, National Capital District 111,
 Papua New Guinea
República de Vanuatu The Sound Centre Limited P.O.Box 434, Lini Highway, Port Villa, Republic of Vanuatu +678-22035

China Nikon Imaging (China) Co.Ltd. Shanghai Branch Rm 01-04, 50th Floor, Raffles City 268, Xi Zang Middle Road, Shanghai, 200001, China +86-21-6340-5188
Hong Kong Nikon Hong Kong Ltd. Suite 1001, 10/F, Cityplaza One, 1111 King’s Road, Taikoo Shing, Hong Kong  +852-2882-3936 or +852- 2902 9069
Índia Prerna Enterprises Eruchshaw Building, 247, Dr. D.N. Road, Mumbai, - 400 001, India +91-22-2269-5464
Indonésia PT Alta Nikindo Kompleks Mangga Dua Square Blok H1 & 2, JL.Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat 14430, Indonesia +62-21-6231-2700
Coreia Nikon Imaging Korea Co., Ltd. 12th Floor, Seoul Chamber of Commerce & Industry Building, 45 4ga Namdaemunro, +82-2-6050-1800 

Jung-gu, Seoul, Korea
Malásia Nikon (Malaysia) Sdn.Bhd. 11th Floor, Block A, Menara PKNS, No. 17, Jalan Yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya,  +603-7809 3688

Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Myanmar Special Style Photo & Electronics W1, Gyo Phyu Road, Aung San Stadium (West Wing), Mingalartaungnyunt Township,  +951 4412609

Yangon, Myanmar
Filipinas Columbia Digital Sales Corp. #129-135 Gregorio. Roxas Street, SFDM, Quezon City, Philippines 1117 +63-2-363-8550
Singapura Nikon Singapore Pte. Ltd. 80 Anson Road, #10-01/02 Fuji Xerox Towers, Singapore 079907 +65-6559-3618
Sri Lanka Photo Technica (PVT) Ltd 288 Galle Road, Colombo 3, Sri Lanka +94(0)11-257-7877
Taiwan R.O.C. Yang Tai Trading Corp. Ltd. 6F, 90 Huai-Ning Street, Taipei 10037, Taiwan R.O.C. +886-2-2311-7975
Tailândia Niks (Thailand) Co., Ltd. 166 Silom Road 12, Bangkok 10500, Thailand +66-2-235-2929
Vietnam Phuong Lien Co Ltd OSIC Building, Unit F, Floor 6, No. 8, Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam  + (8 48) 8244 355

Bahrain  Ashraf’s, w.l.l. P.O. Box 62, Building 63, Palace Avenue, Block 318, Kingdom of Bahrain +973-1753-4441
Israel Hadar Photo Supply Agencies Ltd. 36-38 Achad Ha’am St., Tel-Aviv 65817, Israel (Postal: P.O.B. 1686, Tel-Aviv 61016) +972-3-560394
Kuwait Ashraf & Co., Ltd. Block 2, Area 277, Ardiya Industrial Area, Kuwait +965-805-151

(Mailing address) P.O. Box 3555, Safat, Postal Code 13036, Kuwait
Líbano Gulbenk Trading Co. Hamra-Makdessi Street, Adhami Buidling, 5th Floor, P.O. Box 113-6645, Beirut, Lebanon +961-1-353742
Qatar Salam Studio & Stores P.O. Box 121, Doha, Qatar, Arabian Gulf +974-4832050
Arábia Saudita Ahmed Abdulwahed Trading Co. 5/F, AI Amal Plaza, Hail Street, P.O. Box 3611, Jeddah 21481, KSA +966-2-6500-282
Sultanato de Oman Khimji Ramdas Khimji House, P.O. Box 19, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman +968-2479-6161
Síria Film Trading Co. Shahbandar Str. Bouran Lane, Samir Hassan Buildung, P.O. Box 31180, Damascus, Syria +963-22-2218049
Turquia Karfo Karacasulu Fotograf Malzemeleri  Ebusuud Caddesi, No.61, 34110 Sirkeci, Istanbul, Turkey +90(0)-212-4556700 

Sanayi ve Ticaret ’A.S. 
E.A.U. Grand Stores, l.l.c. Saleh Bin Lahej Building, Mezzanine Floor, Al Garhoud, P.O. Box 2144, Deira, Dubai, +971-4-282-3700

United Arab Emirates

Áustria Nikon GmbH Austrian branch office Wagenseilgasse 5, A-1120 Wien, Austria +43-(0)1-9726110
Bélgica Nikon BeLux Avenue du Bourget, 50, 1130 Brussels, Belgium +32-02-726-6645
Bulgária Profiled Ltd. (was Amperel Ltd.)  126 Tzar Boris III Blvd.Fl.6, 1612 Sofia, Bulgaria +359-2-8500350
Croácia Fototech Prisavlje 2, 10000 Zagreb, Croatia +385-0-1-6196609
Chipre Kh, Papasian distributors Ltd. Enilios Eliades Building, 17 Kalamon Street, 2032 Strovolos, Nicosia-Cyprus 00357-22-486786
República Checa Nikon SRO Kodanska 46, 100 10 Praha, 10, Czech Republic +420-2-67154560
Dinamarca Nikon Nordic AB Danish Branch Office Orestads Boulevard 67.1, DK-2300 Kobenhavn S, Denmark +45-32452000
Estónia Nikon Nordic AB Rasundavagen 12, 8tr 169 67 Solna Sweden +46-0-8-59410900
Finlândia Nikon Nordic AB Finnish Branch Office Ayritie 8B, 01510 Vantaa Finland +358- 20-758-9570
França Nikon France S.A.S. 191, Rue Du Marche Rollay, 94504 Champigny, Sur Marne Cedex, France +33-1-45164516
Alemanha Nikon GmbH Tiefenbroicher Weg 25, D-40472 Düsseldorf, Germany +49-211-94140
Grécia D.& J. Damkalidis S.A. 44 Zefirou St. 175 64 Paleo Faliro, Athens, Greece +30-210-941-08-88
Hungria Nikon Kft H-1047 Budapest, Foti ut56 Hungary +36-1-232-1371
Islândia Nikon Nordic AB Rasundavagen 12, 8tr 169 67 Solna Sweden +46-8-59410900
Irlanda (Rep. da) Nikon U.K. Ltd. 380 Richmond Road, Kingston, Surrey KT2 5PR, U.K. +44-20-8541-4440
Itália Nital S.p.A. Via Tabacchi 33, 10132 Torino, Italy +39-011-8996804
Lituânia Nikon Nordic AB Rasundavagen 12, 8tr 169 67 Solna Sweden +46-0-8-59410900
Luxemburgo Nikon BeLux Avenue du Bourget, 50, 1130 Brussels, Belgium +32-02-726-6645
Noruega Nikon Nordic AB NUF Norwegian Branch Office Martin Linges Vei 15-25, N-1367 Snaroya, Norway +47- 67827400
Polónia Nikon Polska Sp. z o.o. ul. Postepu 14, 02-676, Warsaw, Poland +48-22-6079400
Portugal Atlant Photo Image. S.L. Sucursal en Portugal, Rua Alexandre Herculano 51, 4 B, 1250-010 Lisboa, Portugal +351-21-3866209
Roménia Skin Media SRL Str. Ocna Sibiului 46-48, Bucuresti 1, 014011 Romania +40-20-316-8200
Rússia Nikon Europe BV Russia Office 1-y Derbenyovskiy pereulok, dom 5. Moscow 115114, Russia +7 495 663-77-64
Sérvia e Montenegro Refot B Pcinjska BR. 17, 11000 Beograd, Serbia +381-11-2448652
Eslovénia Nikon Slovenija Branch Office of Nikon GmbH Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana Slovenia +386-1-3094601
Espanha Finicon S.A. C/Ciencias, 81 Nave-8, Poligono Pedrosa, 08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain +34-93-2649090
Suécia Nikon Nordic AB Rasundavagen 12, 8tr 169 67 Solna Sweden +46-8-59410900
Suíça Nikon A.G. Im Hansel maa 10, CH-8132 Egg/ZH Switzerland +41-43-2772700
Holanda Nikon Europe BV New Yorkstraat 66, 1175 RD Lijnden, the Netherlands +31-20-4496222
Reino Unido Nikon U.K. Ltd. 380 Richmond Road, Kingston, Surrey KT2 5PR, U.K. +44-20-8541-4440

Egipto Foto Express MISR. 426 Pyramids St.Giza, Post No.12111 Cairo, Egypt +20-2-776-2062
África do Sul (Rep. da) Foto Distributors 516 Kyalami Boulevard, Kyalami Business Park, Midrand, 1684 Johannesburg, South Africa +27-11-466-2500 

P.O. Box 1989, Gallo Manor 2052 (Mailing Address)  

Nikon Corporation 6-3, Nishi-ohi 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8601, Japan +81-3-3773-8102
(Attn: Communications, Nikon Photo  
Contest International, Imaging Company)

América

Oceânia

Ásia

Médio Oriente

África

Europa

Outros países, regiões
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País/Regiã

N I K
P O N

Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Colômbia
República 
México
Panamá
Uruguai
E.U.A.

Austrália
Ilhas Fiji
Guam

Nova Caled

Nova Zelân
Papua Nov

 
República d

China
Hong Kong
Índia
Indonésia
Coreia

Malásia

Myanmar

Filipinas
Singapura
Sri Lanka
Taiwan R.O
Tailândia 
Vietnam 

Bahrain  
Israel
Kuwait

Líbano
Qatar
Arábia Sau
Sultanato d
Síria
Turquia 

E.A.U.

Áustria
Bélgica
Bulgária 
Croácia 
Chipre 
República C
Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
Alemanha 
Grécia 
Hungria 
Islândia 
Irlanda (Re
Itália 
Lituânia
Luxemburg
Noruega 
Polónia
Portugal
Roménia
Rússia
Sérvia e Mo
Eslovénia
Espanha
Suécia
Suíça
Holanda
Reino Unid

Egipto 
África do S

América

Oceânia

Ásia

Médio O

África

Europa

Outros p

NIKON CORPORATION  Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8331, Japan  www.nikon.com


