
 

REGULAMENTO CAMPANHA “APERS EM SUA MEMÓRIA” 

APRESENTAÇÃO 

Para comemorar o 107º aniversário do APERS, a instituição decidiu promover uma campanha de arrecadação de 

fotografias onde o APERS esteja inserido, intitulada “APERS em sua memória”.  

FINALIDADE 

A campanha tem por finalidade, além da arrecadação de fotografias registradas até a década de 2000 onde 

apareça o Arquivo Público do RS, a elaboração de uma exposição virtual com as mesmas em alusão ao aniversário 

de 107 anos da instituição. 

TEMA 

Para participar da campanha é imprescindível que na fotografia enviada apareça o Arquivo Público do RS, numa 

vista da cidade, ou seu conjunto arquitetônico, ambiente interno, etc., e que sejam antigas. 

Art. 01 – DOS PARTICIPANTES 

1.1. Poderá participar da campanha todo cidadão que possuir alguma fotografia com o tema definido, não tendo 

limite de número de fotografias por participante. 

1.2. Ao participar o cidadão deverá encaminhar os seguintes dados pessoais: nome completo, profissão, 

endereço, telefone e e-mail. 

1.3. O participante assume particular, pessoal e exclusivamente, toda e qualquer responsabilidade, civil e/ou 

criminal, referente às pessoas, animais e/ou objetos retratados na imagem. 

Art. 02 – DAS FOTOGRAFIAS 

2.1 As fotografias devem ser anteriores ao ano de 2000. 

2.2 As fotografias devem ser digitalizadas e poderão ser coloridas ou em preto e branco.  

2.3 Não serão aceitas fotografias modificadas ou que sejam parte de montagem. 

2.4 A fotografia deverá ser enviada para o e-mail divulga-apers@sarh.rs.gov.br ou entregue diretamente no 

Arquivo Público do RS (Núcleo Divulga APERS) para ser digitalizada e salva no servidor do APERS. 

2.5 As fotografias digitalizadas devem estar em 300 dpi e em formato JPEG. 

2.6 As fotografias devem ter em primeiro plano o conjunto arquitetônico ou os acervos do APERS, se houverem 

pessoas estas devem estar em segundo plano, estarem cientes e concordarem com a publicação da fotografia nos 

termos deste edital. 

2.7 As fotografias devem conter data aproximada do registro e título. 

Art. 03 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 Prazo para envio de fotografias até 01/03/2013. 

3.1 Ao encaminhar sua fotografia o participante estará de acordo, automaticamente, com os termos deste 

regulamento. 

3.2 A Equipe Divulga APERS decidirá sobre questões omissas a este regulamento, sendo suas decisões soberanas, 

incorrigíveis e inapeláveis. 

Equipe Divulga APERS 


