Regulamento Spotter Day Floripa Airport

1. Evento:
O Spotter Day Floripa Airport celebra o Dia Mundial da Aviação promovendo a confraternização
entre fotógrafos amadores e profissionais no Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio
Luz. O encontro ocorrerá no dia 23/10/2018 e vai levar fotógrafos amadores e profissionais à área
restritas e privilegiadas do sítio aeroportuário para realizarem registros de pousos e decolagens!

2. Inscrições
2.1 Serão abertas 15 vagas externas para spotters amadores e profissionais e 5 para
colaboradores da empresa. Os interessadoas devem seguir as indicações listadas abaixo
durante o período entre 11/10/2018 (quinta-feira) e 18/10/2018 (quinta-feira).
2.2 As inscrições devem ser realizadas pelo site www.floripa-airport.com.
2.3 O candidato deve ter no mínimo 18 anos (inscrições de menores de idade acima de 14 anos
serão aceitas com acompanhamento dos pais e/ou responsáveis).
2.4 Os candidatos devem preencher todos os dados indicados no formulário de inscrição e
encaminhar a documentação solicitada via e-mail eventos@floripa-airport.com e até a data
limite (18/10) - (Certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal e Civil, certidão
negativa da Justiça Federal e foto 3x4 digitalizada).
2.5 O critério de seleção dos participantes será por ordem de inscrição, respeitando os requisitos
e a verificação de toda a documentação do candidato.
2.6 Os documentos para upload devem estar em formato PDF e a foto em formato JPG/PNG ou
TIFF com no máximo 2MB cada um.
2.7 Após a avaliação dos documentos solicitados, o candidato inscrito receberá entre os dias
18/10 e 20/10, e-mail confirmando a participação no Spotter Day.
3. Evento
3.1 O ponto de encontro para acessar o Terminal será determinado pela comissão organizadora
e enviado por e-mail ao participante juntamente com a confirmação da participação.
3.2 A credencial de acesso à área restrita será entregue ao participante na chegada, mediante
apresentação de documento oficial de identificação com foto (RG e/ou Passaporte), a qual
deverá ser devolvida à equipe organizadora no final do evento.
3.3 Indicamos que o participante chegue ao local de encontro com 15 minutos de antecedência.
Atrasos vão acarretar no cancelamento da inscrição.
3.4 O participante que não fizer a devolução de sua credencial estará sujeito ao pagamento de
multa no valor de R$ 150,00.

3.5 As credenciais de acesso são validadas e expedidas pelos órgãos de segurança competentes.
Qualquer ato ilícito praticado pelo participante é de responsabilidade do mesmo e terá
repercussão juntamente a esses órgãos.

4. Segurança
4.1 Todos os participantes serão submetidos a inspeção de raio-x. Não será permitido o acesso à
área restrita com objetos cortantes ou perfurantes, tais como: estiletes, tesouras, canivetes,
etc.
4.2 O participante deverá estar trajando calça comprida e sapato fechado para acessar a área
destinada para o evento.
4.3 A Floripa Airport não se responsabilizará por furto, perda e/ou dano de objetos e/ou
equipamentos dos participantes.
4.4 A Comissão do Evento poderá solicitar a suspensão das atividades do evento e/ou a retirada
dos participantes de qualquer instalação/local do aeroporto, caso julgue conveniente.
5. Concurso/Premiação
5.1 Todos os participantes externos (15 inscritos) estão automaticamente inscritos no Concurso
Spotter Day Floripa Airport
5.2 Para validar a participação no concurso o participante deverá encaminhar uma foto tirada no
dia do Spotter Day, colorida ou em preto e branco, em alta resolução, em formato JPG, PNG
ou TIFF, para o e-mail eventos@floripa-airport.com
5.3 As fotos poderão receber tratamento de luz, contraste, cor, matiz, enquadramento ou outra
edição que não caracterize fotomontagem. O uso indevido da imagem será penalizado com
a desclassificação.
5.4 A votação será aberta, realizada na página da Floripa Airport no Facebook, durante 1 semana.
5.5 A imagem com mais reações será a vencedora.
5.6 O ganhador receberá um kit da Floripa Airport como premiação.
5.7 O resultado será divulgado nos canais de mídias sociais do aeroporto até o dia 01/11.
6. Exposição
6.1 A Floripa Airport realizará uma exposição no Terminal em data previamente assinadala. Para
tanti, encaminhará aos participantes uma autorização para ampliação e uso das imagens em uma
exposição a ser realizada no Terminal em data previamente assinalada.

