
KOY AWARDS - Regulamento 2023

I. Data

Prazos de entrada: até 30 de Março de 2023

II. Critérios
Os Koy Awards estão abertos a todo o tipo de profissionais de fotografia 

registados a nível mundial, sem discriminação de sexo, raça, religião, 

nacionalidade ou etnia. A competição está disponível para clientes e não clientes 

Koy Lab.

III. Introdução

Esta competição é inteiramente web-based; registo, apresentação e avaliação 

pelos jurados serão feitos online. Todas as entradas estarão offline até ao final da 

competição. Serão apenas visíveis online depois do fecho da sessão de jurados. 

Todos os vencedores serão anunciados online no website para o efeito e na 

entrega de prémios a decorrer a 22 de Maio de 2023.

IV. Categorias

Existem 6 categorias neste concurso:

Publicidade / Comercial / Moda e Beleza

Esta categoria destina-se a imagens de conteúdo comercial, usadas para venda, 

marketing, promoção de produtos, serviços ou pessoas.

As imagens que contenham texto serão imediatamente desqualificadas.



Fotografia aérea, arquitetura, automóvel, comida, produto, natureza morta,

autopromoção, música e empresarial estão todas incluídas nesta categoria.

Imagem composta, não composta ou digitalmente manipulada (Photoshop ou

similar) estão permitidas nesta categoria.

Moda procura promover um estilo de vida e estimular o interesse ou apelo à

compra de um produto/negócio/serviço pelo observador.

Moda: Inclui roupa, assim como outros itens ou acessórios, como maquilhagem

ou styling. Beleza: Retrato estilo glamour, artístico ou comercial, enfatizando a

beleza de alguém ou algo.

As imagens pertinentes a campanhas publicitárias não devem conter texto ou

elementos gráficos que não façam parte da exposição original.

As imagens que contenham texto que não faça parte da exposição original serão

imediatamente desqualificadas.

Uma grande parte das imagens usadas para criar a imagem final deve ter sido

tirada pelo fotógrafo e NÃO ser apenas de stock ou totalmente criada

digitalmente. Imagens que foram amplamente criadas/geradas através de

algoritmos de computador NÃO são permitidas. Se o Presidente da Competição

ou um juiz tiver dúvidas sobre a autoria das imagens constituintes, a Koy Lab

reserva-se no direito de examinar os arquivos originais usados para criar a

imagem final.

Ilustração e Fine Art

Ilustrações de uma ideia ou conceito. Criatividade, originalidade e storytelling

dentro dos compostos, são características importantes desta categoria.

Eles podem ser compostos ou exposições múltiplas. Fotos fortemente

digitalmente pós-processadas serão permitidas nesta categoria. Todas as

imagens usadas para criar a imagem final deve ter sido tirada pelo fotógrafo e

NÃO ser apenas de stock ou totalmente criada digitalmente. Imagens que foram

amplamente criadas/geradas através de algoritmos de computador NÃO são

permitidas.

Se o Presidente da Competição ou um juiz tiver dúvidas sobre a autoria das

imagens constituintes, a Koy Lab reserva-se no direito de examinar os arquivos

originais usados para criar a imagem final.



Paisagem / Natureza

Nesta categoria são permitidas paisagens naturais e artificiais, paisagens urbanas,

citadinas e pôr-do-sol.

A fotografia de paisagem não é um processo passivo; é o controle da luz natural

por parte do fotógrafo, composição e é, acima de tudo, um processo criativo, uma

oportunidade para o fotógrafo se expressar na forma de uma imagem

individualmente trabalhada, utilizando os elementos criativos da fotografia.

A Natureza é para a fotografia que se dedica a mostrar elementos naturais, tais

como plantas, flores, árvores e close-ups de cenas e texturas naturais.

Fotografia aérea, macro e astrofotografia estão incluídos nesta categoria.

O conteúdo da imagem não deve ser alterado.

Os participantes têm permissão para cortar, girar, ajustar a perspectiva, iluminar e

escurecer a imagem localmente, reduzir o ruído, alterar o sharp, ajustar a

cor/preto e branco, remover anomalias cromáticas e poeira do sensor. As imagens

devem ser apresentadas como imagens de quadro único.

Também é permitido criar imagens panorâmicas, usar focus stacking e

multi-exposições na câmara, que são tiradas simultaneamente no mesmo lugar

(como uma sequência contínua, segundos ou minutos de intervalo) ou uso de

HDR para estender o range de tom.

Os participantes não têm permissão para adicionar, remover ou mover elementos

de imagem através, por exemplo, de clonagem, ferramenta patch, ferramentas de

pincel de cura, enchimento adaptado a movimento , liquify, imagens compostas

ou similares.

É permitida a remoção mínima de lixo e outros elementos soltos que perturbem a

ideia geral da imagem.

A imagem original capturada (RAW ou jpg) deve estar disponível se solicitado

pela Koy Lab. Caso contrário, a Koy Lab reserva-se o direito de desqualificar a

submissão.

Pessoas / Retrato

Esta categoria é para fotografia onde as pessoas são o sujeito principal. Podem ser

representadas a solo ou em grupo, mostrando toda a variedade do quotidiano

fantástico do ser humano.



Retrato: Adultos, jovens, crianças, recém-nascidos, bebés, famílias, auto-retratos:

imagens artísticas que capturam especificamente as personalidades e

características únicas de uma pessoa ou grupo de pessoas, bem como a

personalidade, habilidades artísticas e técnicas do criador de imagem.

Cultura: Imagens que contam uma história sobre pessoas e os seus costumes,

tradições e cultura.

Lifestyle: A arte do dia-a-dia. Imagens que mostram eventos da vida real, marcos

importantes e estilos de vida.

Os participantes têm permissão para executar pequenos retoques da pele, cortar,

girar, ajustar a perspectiva, iluminar e escurecer a imagem localmente, reduzir o

ruído, sharp, ajustar a cor / preto e branco, usar grãos e limpeza menor, como a

remoção de poeira do sensor e aberração cromática.

Imagens compostas são permitidas, desde que a pós-produção digital não seja

uma parte significativa de transmitir a personalidade do sujeito (s).

Trabalhos fotográficos onde a manipulação de imagem ou pós-produção são

muito significativas, terão que ser submetidas na categoria de Ilustração e Fine

Art ou então em Publicidade / Comercial / Moda e Beleza..

Os juízes irão considerar a relevância de imagens altamente manipuladas.

Os participantes têm permissão para fazer imagens de exposição múltipla tiradas

simultaneamente no mesmo lugar (como uma sequência contínua, segundos ou

minutos de intervalo) ou fazer uso de HDR para estender o range de tom.

Imagens que foram amplamente criadas/geradas/alteradas através de algoritmos

de computador NÃO são permitidas.

A imagem original capturada (RAW ou jpg) deve estar disponível se solicitado

pela Koy Lab. Caso contrário, a Koy Lab reserva-se o direito de desqualificar a

submissão.

Reportagem / Fotojornalismo

Imagens ou uma série de imagens que ilustram um evento real, vida, áreas de

interesse humano, uma ocasião pública ou privada ou notícias que tenham alto

impacto e/ou um valor emocional duradouro, sem a interferência do fotógrafo.

Estão incluídos os temas: Notícias gerais, temas contemporâneos, eventos

políticos, sociais, ambientais, tradicionais e culturais, guerras e conflitos,

reportagem, ensaio fotográfico, etc.



Esta categoria é para imagens geralmente destinadas a acompanhar o texto,

ilustrar uma história, artigo, ou uma ideia dentro do contexto de uma publicação,

e pode cobrir uma ampla gama de assuntos.

NOTA: Imagens de casamento: imagens com conteúdo de pessoas em atividades

relacionadas com casamento ou cerimônia de noivado, celebrações terão que ser

submetidas na categoria para o efeito, de Casamento.

O conteúdo da imagem não poderá ser alterado.

Os participantes têm permissão para cortar, girar, iluminar e escurecer a imagem

localmente, reduzir o ruído, afiar, ajustar a cor/preto e branco, aplicar grãos e

tarefas de limpeza menores, como remover poeira do sensor ou aberração

cromática.

Os participantes não têm permissão para combinar várias fotos em uma

(panorama, exposição múltipla, etc), ou adicionar, excluir ou mover elementos por,

por exemplo, clonagem, etc ou ferramentas semelhantes.

A imagem original capturada (RAW ou jpg) deve estar disponível se solicitado

pela Koy Lab. Caso contrário, a Koy Lab reserva-se o direito de desqualificar a

submissão.

Casamento

As imagens devem ser de um casamento real, seja no dia do evento ou muito

perto do dia da cerimónia. A reportagem de casamento deve refletir a atmosfera

do evento, a personalidade/personalidades do (s) sujeito(s) bem como um estilo

pessoal, ilustrando a habilidade artística e técnica do criador da imagem.

Os participantes podem efetuar pequenos retoques da pele, cortar, rodar,

iluminar e escurecer a imagem localmente, reduzir o ruído, afinar, ajustar a

cor/preto e branco, usar grãos e limpeza menor, como a remoção de poeira do

sensor e anomalia cromática e uso de HDR para estender o range de tom.

Imagens compostas são permitidas, desde que a pós-produção digital não seja

uma parte significativa de mostrar a essência ou a personalidade do sujeito (s). As

obras fotográficas em que a manipulação ou pós-produção de imagens se torna

uma parte significativa da imagem final devem ser inseridas na categoria de

Ilustração e Fine Art.

A imagem original capturada (RAW ou jpg) deve estar disponível se solicitado

pela Koy Lab. Caso contrário, a Koy Lab reserva-se o direito de desqualificar a

submissão.



V. Imagens
As imagens que foram amplamente criadas/geradas usando tecnologia 

digital/modelagem 3D/edição/software CGI não serão consideradas.

Todas as imagens submetidas devem ser anónimas. Imagens com conteúdo para 

campanhas publicitárias não devem conter texto ou elementos gráficos que não 

façam parte da exposição original. As imagens que contenham texto serão 

imediatamente desqualificadas.

É da responsabilidade dos participantes submeter as imagens nas categorias 

designadas para o efeito. Todas as imagens serão apenas julgadas nas categorias 

em que foram submetidas. Uma imagem apenas pode ser submetida numa 

categoria.

VI. Prémios

Os seguintes prémios vão ser entregues

Overall winner: 1000€ em crédito Koy Lab+ oferta expositores

Por categoria:

1º Prémio: 300€ em crédito KoyLab + oferta expositores

2º Prémio: 200€ em crédito KoyLab + oferta expositores

3º Prémio: 100€ em crédito KoyLab + oferta expositores

Desconto voucher de 10% numa encomenda Koy Lab para cada um dos 

participantes.

Todos os participantes irão receber os resultados oficiais por email.

Todos os participantes galardoados irão ser publicados no website para o efeito e 

receberão por email, o badge com o prémio.

Todos os prémios serão atribuídos.

Os critérios qualitativos de avaliação, não serão impedimento para a atribuição 

dos prémios.

Os prémios serão entregues na cerimónia a decorrer a 22 Maio de 2023.



VII. Finalistas

Como funcionará a pontuação?

Os 5 candidatos de cada categoria serão apresentados como finalistas.

A classificação será feita pelo somatório das votações do primeiro, segundo e

terceiros mais votados das imagens submetidas por cada fotógrafo em cada uma

das categorias.

Os 3 finalistas serão os vencedores de Koy_Ouro, Koy_Prata, Koy_Bronze

Categorias de vencedores:

- Os fotógrafos que consigam atingir a pontuação máxima em cada

categoria serão apresentados como Koy_Ouro, respectivamente.

- Segundos e terceiros lugares serão denominados como Koy_Prata e

Koy_Bronze, respectivamente.

- Overall Winner das categorias apresentadas neste regulamento, o júri irá

selecionar o grande vencedor este irá receber um prémio específico.

VIII. Apresentação dos prémios
Todos os prémios serão anunciados na cerimónia destinada para o efeito.

Os vencedores que não possam comparecer à cerimónia de entrega de prémios, 

deverão pedir para este ser entregue por correio, com despesas de envio a serem 

cobradas ao fotógrafo.

Os certificados dos vencedores e de participação serão enviados para todos os 

participantes por email.

IX. Como participar

Registe-se online para conseguir fazer o upload dos seus ficheiros nas respetivas 

categorias.

Todas as imagens serão aceites apenas em formato digital.

Especificações dos ficheiros digitais, para submissão de imagem:

- Formato: Deverá ser feito o upload de 1 ficheiro
JPG

- Tamanho: 30x40cm / 40x30cm / 30x30cm

- Resolução: 300dpi, máximo 32 Megabytes

- Perfil de Cor: sRGB

- File Naming: Sem especificações



Os concorrentes podem submeter mais do que uma imagem em categorias 

diferentes, sendo que só poderão enviar o número máximo de 5 imagens para a 

mesma categoria.

A mesma imagem não poderá ser submetida em categorias diferentes.

É da responsabilidade do candidato garantir que a informação do ficheiro está 

correta (nome, formato, resolução, etc)

Imagens que não sejam consideradas admissíveis para a categoria na qual foram 

submetidas, podem ser desqualificadas, mediante critério jurídico.

X. Datas limite

A competição para o concurso Koy Awards 2023 abre a: 01 de Fevereiro 2023 Data 

limite de submissão de imagens: 30 de Março de 2023

A avaliação das imagens submetidas inicia logo após encerramento do período 

de concurso.

Os resultados serão anunciados: 22 de Maio de 2023

XI. Preços (Taxa de entrada)

I - Entrada concurso: 5€ /imagem

II - Cerimónia de entrega de prémios - Formato ainda a confirmar mediante 

restrições COVID19 em vigor na altura

Todos os fotógrafos podem inscrever-se em todas as categorias.

X. Composição do Júri

O júri será composto por embaixadores Koy Lab e convidada especial

Todos os membros do júri irão classificar todas as categorias e irão também 

selecionar o Overall do Concurso.

XI. Critérios do júri

O Júri avaliará as imagens a nível de impacto, visão, excelência técnica e 

composição.



XII. Direitos e Responsabilidades

Os direitos de autor de imagens submetidas permanecem com o detentor da 

imagem.

É da inteira responsabilidade do concorrente obter as devidas licenças e 

autorizações da parte do modelo ou detentor de direitos de autor, onde e quando 

necessário, antes de submeter o seu trabalho.

A Koy Lab não é responsável pela falta dessa autorização por parte de um 

fotógrafo participante.

A Koy Lab não será considerada responsável pelo uso indevido de imagens por 

terceiros.

A Koy Lab e os parceiros oficiais do evento poderão utilizar as imagens dos 

participantes, para fins promocionais de edições posteriores do concurso, por 

tempo indeterminado, em versão online e/ou impressa, mencionando em todas 

as publicações o nome do autor.

Ao submeter as imagens para esta competição, os concorrentes aceitam todas as 

regras descritas neste documento.

Os organizadores do evento interpretarão a correta aplicação deste regulamento 

e arbitrarão qualquer situação omissa no mesmo.

As informações pessoais dos participantes serão apenas para uso organizacional 

interno, em respeito às leis de proteção de dados.

XIII. Termos Legais e Condições

Para uma participação válida, os participantes deverão assinar a seguinte 

declaração:

Li, compreendi e aceito as regras para o registo e irei respeitá-las no seu todo. 

Declaro que providenciei informação verdadeira e estou ciente de que se não 

cumprir com as regras, ou facilitar informação falsa, poderei vir a ser 

desqualificado (a).

XIV. Instruções de pagamento

Diretamente na plataforma do evento / concurso

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Braga, 2023-02-10




