Pictures4life « Change my view on HIV… »
APRESENTAÇÃO E REGULAMENTO DO CONCURSO « Change my view on HIV… »
No quadro dos 25 anos da HIVberodung, dos 20 anos da Stop Aids Now e do 1° de dezembro, Dia
Internacional de Luta contra a Sida, lançamos o concurso de fotografias « Pictures4life : Change my
view on HIV… » que tem por objetivo mudar o nosso olhar face ao HIV/Sida.
O objetivo deste concurso é de sensibilizar o público, e em particular os jovens a partir dos 12 anos,
sobre a infeção ao HIV e suscitar questões, tais como: Como nos posicionamos verdadeiramente
face ao HIV após os últimos 30 anos ? Quando falamos do HIV, a maioria da população associa
muitas vezes esta infeção a imagens dos anos 80. Ora, tomando corretamente a sua triterapia e
adotando um modo de vida saudável, é atualmente possível vivre com o HIV, tendo uma boa
qualidade de vida.
Um segundo objetivo, que deriva do primeiro, é de sensibilizar a população em relação a esta vida
positiva, sendo que os melhores projetos serão apresentados aquando de uma exposição no Centro
Nacional de Audiovisual (CNA) em Dudelange do 30 de novembro de 2013 ao 14 de dezembro
de 2013. O público poderá descobrir as fotos realizadas pelos participantes e desta forma
sensibilizar-se por sua vez.
Tema :
Com este tema « Mudar o meu olhar face ao HIV », os organisadores esperam que os
participantes possam pensar no que, para eles, representa a vida com a infeção do HIV. A ideia é de
se questionarem sobre « Em que ponto estamos em relação ao HIV? As minhas imagens
correspondem à realidade? Quais são as minhas ideias apreendidas? Em 30 anos, houve mudanças,
progressos? ». Como é o olhar dos outros, da luta contra os preconceitos, da aceitação da infeção,
da vida em grupos (creches, liceus, trabalho, actividades desportivas...) e outros aspetos.

REGULAMENTO DO CONCURSO
1. Os organisadores
São denominados como organisadores, o serviço HIVberodung da Cruz-Vermelha, a ONG Stop
Aids Now, o Liceu Técnico do Centro, o Serviço Nacional da Juventude e a Direção de Saúde.

2. Participantes do concurso
O concurso está aberto a qualquer pessoa residente no Luxemburgo, Bélgica e Alemanha. Os
participantes serão repartidos em 3 categorias em função da idade :
 12-19 anos
 20-30 anos
 Mais de 30 anos

Avec le soutien financier du

et la collaboration de

3. Duração do concurso
O concurso iniciará dia 6 de setembro de 2013 e terminará sexta-feira dia 25 de outubro de 2013
às 17h00.
4. Condições de participação
Os participantes poderão enviar 1, máximo 5 fotos numéricas em suporte DVD. O tamanho das
fotografias deverá cumprir os 3600*2400 píxeis, em formato JPG. As fotos devem obrigatóriamente
ser acompanhadas de um pequeno texto, explicando a trajetória adotda pelo autor na concretização
do projeto e o conteúdo da foto, assim como uma messagem que deseja passar por intermédio da
sua foto.
As fotos não podem ser contrárias à ordem pública, à moral ou aos interesses dos organizadores. Os
organizadores reservam-se o direito de excluir as fotos que não cumprem os requisitos acima
referidos.
5. Entrega das fotos
As fotos e os respetivos textos, assim como o Nome + Sobrenome, a morada, o n° de telefone, o
email e a data de nascimento (TUDO EM MAIUSCULAS) devem ser enviados em suporte DVD
para o seguinte endereço :
HIVberodung / Pictures4life, 94 bvd Patton, L-2316 Luxembourg o mais tardar no dia 25 de
outubro de 2013 com o carimbo autenticado.
6. O Júri
O júri será composto por fotógrafos profissionais de Luxemburgo, um dos curadores da exposição
do CNA, um representante do MUDAM, um representante da HIVberodung, um representante da
Stop Aids Now /Access, um representante do Liceu Técnico do Centro e um representante do
Serviço Nacional da Juventude.
7. Seleção das fotos
O júri designará de forma imparcial as fotos de cada categoria, ou seja 50 fotos ao todo. As fotos
serão exibidas e alvo de uma votação pública. O júri designará para cada categoria (12-19 anos ; 2030 anos ; mais de 30 anos) um 1°, 2° e 3° prémio.
A votação do público será realizada através da página do Facebook do grupo Stop Aids Now /
Acces. Um album « Pictures4life » será criado e o público poderá votar, clicando em "gosto" para
a foto escolhida. O vencedor da votação do público será aquele cuja imagem recolher mais "gosto".
8. Propriedade das fotos
Ao submeter uma foto para o concurso Pictures4life « Change my view on HIV », o participante
reconhece estar consciente que a foto submetida torna-se propriedade dos organisadores e poderá
ser utilizada por estes para outros fins.
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Número de vencedores e prémios
Os « vencedores da categoria 1°, 2° e 3° prémio » serão determinados por deliberação do júri. O júri
irá atribuir no máximo um prémio por pessoa.
O « vencedor prémio do público» será o « nomeado » que recolheu mais número de « gosto »
através da página do Facebook do grupo Stop Aids Now/Acces.
Em caso de igualdade de votos, o júri decidirá e escolherá o vencedor do prémio do público. Os
votos eletrónicos poderão ser feitos entre o 31 de Outubro de 2013 às 19h00 e o 12 de Novembro
de 2013 às 23:59.
A entrega dos prémios será realizada aquando da exposição Pictures4life « Change my view on
HIV… », a ser realizada dia 30 de novembro de 2013 às 17h no Centro Nacional de Audiovisual
(CNA), em Dudelange.
9. Prémios
Categoria 12-19 anos :
1° prémio = uma ampliação da foto vencedora, bilhetes de cinema, um livro de fotografias do filme
House of Boys ;
2° prémio = uma impressão da foto vencedora, bilhetes de cinema, um livro de fotografias do filme
House of Boys ;
3° prémio = uma impressão da foto vencedora, um livro de fotografias do filme House of Boys.
Nesta categoria, um prémio especial, ou seja uma placa de honra e mérito, será atribuído ao
liceu que submeteu mais projetos.
Categoria 20-29 anos :
1° prémio = uma ampliação da foto vencedora, 1 refeição para 2 pessoas num restaurante do
Luxembourg, um livro de fotografias do filme House of Boys e um DVD do filme House of Boys ;
2° prémio = uma impressão da foto vencedora, um livro de fotografias do filme House of Boys e o
DVD do filme House of Boys ;
3° prémio = uma impressão da foto vencedora, um livro de fotografias do filme House of Boys.

Catégorie + de 30 ans :
1° prémio = uma ampliação da foto vencedora, 1 refeição para 2 pessoas num restaurante do
Luxembourg, um livro de fotografias do filme House of Boys e um DVD do filme House of Boys ;
2° prémio = uma impressão da foto vencedora, um livro de fotografias do filme House of Boys e
um DVD do filme House of Boys ;
3° prémio = uma impressão da foto vencedora, um livro de fotografias do filme House of Boys.
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Prémio do Público
Ainda não definido.

10. Informações suplementares :
Para mais informações, não hesite em contactar Sofia Barros ou Claudia Pedroso para o 2755 4500
ou por email : sofia.barros@croix-rouge.lu e claudia.pedroso@croix-rouge.lu.
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