Regulament Concurs de Fotografie ”Spiritul Unirii”
Centrul Cultural “Drăgan Muntean“ din Deva (numit mai departe CCDM în prezentul regulament)
organizează - în perioada 5 noiembrie - 27 noiembrie 2018 concursul de fotografie cu tema ”Spiritul
Unirii”, ce se va desfășura astfel:
1. Calendar
- Între 5 și 20 noiembrie 2018, concurenții se pot înscrie trimițând pe adresa
concurs@centrulculturaldeva.ro o fotografie care să ilustreze cel mai bine Spiritul Unirii.
- între 21 și 25 noiembrie 2018, va fi publicat pe pagina de Facebook a CCDM Deva
(facebook.com/centrulculturaldeva) un album foto ce va conține fotografiile primite și validate de
către organizatori. Numărul de like-uri primite de către fiecare fotografie va conta în jurizarea finală.
- în 26 noiembrie 2018 va avea loc jurizarea.
- în 27 noiembrie 2018 va avea loc vernisajul fotografiilor și premierea concurenților.
2. Condiții de participare
- Concurenții se pot înscrie trimițând pe adresa concurs@centrulculturaldeva.ro o fotografie care să
ilustreze cel mai bine Spiritul Unirii. Toate fotografiile trimise între 5-20 noiembrie 2018 vor fi luate în
considerare.
- Concurenții trebuie să menționeze în subiect: pentru concurs Spiritul Unirii, să atașeze fotografia și
să trimită în corpul mesajului următoarele date:
Nume și Prenume complet
Domiciliul
Modalitate de contactare (nr. telefon pe care pot fi contactați)
Titlul dorit:
Numele care se dorește a fi afișat. Dacă nu există, va fi afișat numele și prenumele complet.
2.1. Concurenții trebuie să trimită o fotografie realizată de ei, cu dimensiunea minimă de 1600x1200
pixeli, maximum 5 MB. Echipamentul, tehnica și talentul folosite sunt responsabilitea participanților,
iar calitatea tehnică a imaginii va conta în cadrul jurizării.
2.1.1. Fotografiile publicate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor, sunt proprietatea concurenților; pentru orice reproducere individuală și drepturile conexe vă
rugam să-i contactați pe autori. Prin participarea la concurs veți acorda CCDM Deva dreptul de a le
tipări pentru expoziție și de a le folosi în viitor în alte materiale promoționale.
2.1.2. Înainte de a trimite o fotografie, orice concurent va cere acordul expres al persoanelor care
apar în fotografia trimisă cu privire la participarea acesteia la concurs.
2.1.3.. Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de către concurenți.
2.1.4. CCDM Deva nu și asumă răspunderea pentru nici o fotografie însușită in mod ilegal de către
concurenți - acestea vor fi descalificate.
2.1.5. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot
apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs.
2.1.6. Pentru concurenții minori răspunderea pentru fotografiile transmise precum și pentru orice
consecințe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni părintelui sau tutorelui
legal conform legislației civile.

2.1.7. Organizatorul poate să refuze o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile prezentului regulament sau legislația în vigoare, fără a fi obligat să-și justifice decizia.
2.1.8. Angajații CCDM Deva pot trimite fotografii, dar acestea nu vor intra în concurs.
TL;DR: - minim 1600x1200 pixeli, maxim 5 MB, jpg/png/formate uzuale de imagine, dacă nu vor
putea fi deschise imaginea nu va fi luată în considerare;
- imagine originală;
- să ilustreze cât mai bine tema “Spiritul Unirii”.
2.2 Jurizare
Juriul, format din specialiști în domeniu, va acorda punctaje ce țin cont de condițiile de participare.
Vor fi selectate maxim 30 de fotografii ce vor fi publicate; premiile vor fi acordate la 6 dintre acestea.
Rezultatele vor fi comunicate în cadrul vernisajului și publicate ulterior acestuia pe pagina de Facebook menționată anterior. Se pot cumula oricare premii sau mențiune cu premiul publicului dacă
situația va fi de așa natură.
3. Premii
Premiul I - 700 lei
Premiul II - 500 lei
Premiul III - 300 lei
Premiul publicului - jurizat strict în urma votului de pe Facebook - 218 lei
2 Mențiuni a 150 lei
3.1 Acordarea premiilor
Pe 27 noiembrie 2018, în Deva, la CCDM Deva, cu ocazia vernisajului (ora 17:00). Premiile se acordă
nominal câștigătorilor (sau părinților / tutorilor, în cazul în care concurenții sunt minori). În caz de
neparticipare a câștigătorilor / aparținătorilor la vernisaj, premiile vor putea fi ridicate de la sediul
CCDM Deva în termen de 15 zile de la vernisaj. Neprezentarea implică renunțarea la participare.
Premiile nu sunt transferabile.
3.2. Datele Personale
Concurenții, prin participare, își exprimă consimțământul de a fi publicat numele cu care se vor
înscrie, nume care va fi folosit pe diplome și va fi publicat de către CCDM Deva pe diplome, pe site,
pe pagina de Facebook și în comunicatele de presă ale Primăriei Municipiului Deva. De asemenea,
câștigătorii (sau aparținătorii, după caz) trebuie să furnizeze datele necesare conform legilor în
vigoare pentru a putea ridica premiul.
4. Reponsabilități
Organizatorul nu este răspunzător de eventualele disfuncții tehnice ce pot apărea în desfășurarea
concursului. De asemenea, furnizorii de servicii web (Facebook, firma de web hosting) nu sunt
implicați în nici un fel și nu pot fi trași la răspundere.
5. Acceptarea regulamentului
Participarea la acest concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament. Organizatorul își
rezervă dreptul de anula orice participare neconformă.
6. Forță majoră
În caz de forță majoră, independentă de voința sa, organizatorul poate modifica, anula parțial sau
integral acest concurs, fără să fie responsabil și fără posibilitatea de a i se solicita compensații.

