
 
 

REGULAMENT 
 

de desfășurare a concursului de fotografii "100 de ani într-o fotografie" 
 

Organizatori:  
Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu 
Asociația pentru Democrație Educație Respect 
           
Tema concursului:  
 

Tema propusă de organizatori este "100 DE ANI ÎNTR-O FOTOGRAFIE ".  
Organizatorii doresc să contribuie la promovarea conștiinței și identității naționale în 
rândul tinerilor, importanța făuririi Marii Uniri, cinstirea memoriei și sacrificiilor 
înaintașilor. 
 
 Concurenți: 
 
          Prezentul concurs se adresează tuturor elevilor și studenților, cetăteni români, 
cu domiciliul pe teritoriul Romaniei, care au împlinit vârsta de 14 ani până la data 
începerii concursului.  
 
Condiţii de participare: 
            
         Fiecare concurent se poate înscrie în concurs cu maximum 3 fotografii. Acestea 
vor fi depuse doar în format electronic.Fotografiile vor fi insotite de o scurta descriere 
care să explice încadrarea fotografiei in tematica concursului. Fotografiile trebuie să 
aibă o calitate de minim 3 Megapixeli. 
        Respectarea temei concursului este obligatorie. Concurenții pot opta pentru orice 
subiect, care are legatură cu sărbătorirea Centenarului. (Ex. personaje istorice, 
monumente, locuri, tradiții, obiceiuri, evenimente, arme, uniforme militare, etc). 

Prin transmiterea fotografiilor, autorul își dă acordul, ca materialele participante 
în concurs să poată fi folosite de către organizatori, în scopul promovării concursului 
şi al realizării unor expozitii, cu menţionarea numelui autorului;  
         Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea unei fotografii 
reprezintă participarea concurentului la concurs şi că acesta este de acord cu 
regulamentul concursului. 
          Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi. 
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod ilegal 
de către concurenţi; concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe 
sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. 
Imaginile care nu respectă prevederile din Regulament vor fi excluse din concurs. 
Jurizare şi evaluare. Fotografiile câştigătoare sunt alese în urma punctajului obţinut, 
acordat de membrii juriului. 



 
Criterii de evaluare a lucrarilor: 

Criteriu Punctaj 
Termenul limita  este respectat Criteriu eliminatoriu 
Încadrarea în tema concursului 10 
Creativitate(gândire creativă) 10 
Originalitate(expresivitate, 
sensibilitate) 

10 

Estetica imaginii 10 
Realizare tehnică 10 

Total  50 p 
 
Etapele concursului: 

- 03.10.2018 – 15.11.2018 Transmiterea fotografiilor la adresa  
4roader@gmail.com 

- 16.11 – 20.11.2018 – Jurizarea și anunțarea câștigătorilor; 

Premii: 

       Participarea la excursia tematică ADERă la Patriotism în orașul Alba Iulia, în luna 
decembrie 2018 

Drepturile de autor: 
• Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra fotografiilor  
înscrise de el în concurs. 
• Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau 
indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu fotografia în acest concurs. 
• Autorii fotografiilor propuse în concurs rămân proprietarii acestora. 
• Organizatorii au dreptul de a publica/utiliza fotografiile de la concurs în scopuri 
compatibile, proiecte viitore, evenimente etc. 
 
Politica de confidenţialitate: 
• Datele personale şi de contact ale participanţilor sunt strict confidenţiale. 
Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a concursului. 
După finalizarea concursului, toate datele personale vor fi șterse.  
 
Clauzele finale: 
Prin participarea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit şi a înţeles 
prevederile de mai sus. 
                                           
  
 Lucrările se transmit exclusiv prin e-mail la adresa  4roader@gmail.com  până 
15.11.2018, ora 22.00. 
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