REGULAMENT
CONCURS FOTOGRAFIE
PRIN LENTILA MEA, SECTORUL 3 ARATĂ AșA!

Asociația RROMSPORT vă invită să participați la concursul de fotografie din cadrul proiectului PRIN
LENTILA MEA, SECTORUL 3 ARATĂ AȘA! finanțat de Primăria Sectorului 3 al Municipiului București.
Tematica: elemente de patrimoniu architectural, cultural, natural din Sectorul 3
Participanti: tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, care fie domiciliază în Sectorul 3, fie învață la
unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 3.
Inscrieri: între 1 și 24 septembrie pe site-ul www.teinvitinsectorul3.ro prin completarea formularului
Calendar proiect:
➢
➢
➢
➢
➢

ÎNSCRIERI: între 1 și 24 septembrie
JURIZARE : între 25 și 27 septembrie
ANUNȚAREA REZULTATELOR: pe 27 septembrie
WORKSHOP-URI: între 29 septembrie și 1 octombrie în afara Municipiului București
EXPOZIȚIE FOTO: pe 15 octombrie

Specificații tehnice:
•

Înscrierea în concurs presupune acceptarea prezentului regulament. Fotografiile participanților
Prin lentila mea, Sectorul 3 arată așa! 2017 se vor trimite prin intermediul formularului de
înscriere online disponibil pe site-ul www.teinvitinsectorul3.ro , care trebuie completat cu date
reale.

•

Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, minim 2.560 px latura mare (rezoluție minimă
cameră 5MP) și pot fi încărcate în format JPG, JPEG, PNG.

•

Fiecare participant poate trimite maxim 3 fotografii.

•

Cele mai reusite 30 de fotografii inscrise in concurs vor fi tipărite de către organizatori şi expuse
la expozitie și printate în catalogul proiectului.

•

Alegerea celor 30 de tineri cu cele mai reușite 30 de fotografii se va face în functie de punctajul
acordat de juriu (50%) și de numarul de like-uri (50%) ale fiecărei fotografii de pe site-ul
www.teinvitinsectorul3.ro

Premii
•

Cei mai talentați 30 de tineri ale căror fotografii vor fi selectate de juriu și în funcție de numărul
de like-uri vor participa la un training în perioada 29 septembrie – 1 octombrie în afara

Municipiului București, cu workshopuri pe teme ce țin de arhitectura urbană, promovarea
elementelor de patrimoniu, arta fotografică.
•

În cadrul training-ului se vor acorda trei premii simbolice pentru cele mai bune 3.

•

Toți cei 30 de tineri vor primi diplomă de participare și un kit format din tricou, mapa, pix.

Juriul
•

Lucian Călugărescu, Cristian Ciocoi, Teodora Desagă, Dănuț Stanciu, Manea Valentin.

Utilizarea fotografiilor şi copyright
•

Participanţii cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile în expozitie, in
catalogul proiectului şi în materiale editate în scopul promovării Sectorul 3; organizatorii
garantează menţionarea numelui fotografilor alături de lucrările reproduse. Fotografiile nu vor fi
folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile
de autor rămân în posesia autorilor.

Alte detalii
•

Înscrierea este gratuită.

•

Fotografiile înscrise vor fi tipărite de către organizatori şi nu vor fi trimise participanților.

•

Organizatorii nu recomandă înscrierea fotografiilor care au suferit transformări datorită
prelucrarii digitale excesive: exagerări ale culorilor, contrastului, schimbări de culoare şi alte
manipulări evidente.

•

Proiectul promovează lucrări ale caror valoare provine din calitatea lor intrinsecă, originalitate,
creativitate, expresivitate ș.a.

•

Participanţii pot înscrie doar fotografii care nu au participat în cadrul altor proiecte

Nerespectarea uneia din condiţiile sus menţionate atrage după sine descalificarea concurentului sau a
lucrării respective.
Pentru întrebări cu privire la concursul Prin lentila mea, Sectorul 3 arată așa!, trimite un mail
la concurs@teinvitinsectorul3.ro

