REGULAMENT
Expoziţie-Concurs de fotografie pentru elevi
“Br`ila autentic` - arhitectură, monumente, străzi”
septembrie-octombrie 2020
Şi noi suntem fiii Brăilei, Spectacole, Expoziţii, Târguri. La o Cafea
despre Brăila

ORGANIZATORI:
Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila organizează în perioada
septembrie - octombrie 2020, Expoziţia-Concurs de fotografie pentru elevi
“Brăila autentică - arhitectură, monumente, străzi”.
PERIOADA:
Expoziţia-concurs se va desfăşura în perioada septembrie – octombrie 2020.
SCOPUL CONCURSULUI:
Concursul este un eveniment competitiv care:
- promovează creativitatea artistică, dezvoltă cunoştinţele, gustul estetic şi
deprinderile artistice şi tehnice ale elevilor, în domeniul fotografiei;
- stimulează potenţialul artistic şi creativ al elevilor, imaginaţia, concentrarea şi
capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de observaţie comparativă şi
selectivă;
- descoperă şi promovează noi talente;
- antrenează elevii în activităţi extracurriculare;
- promovează originalitatea în creaţiile personale.
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
1. La concurs pot participa elevi ai claselor IX – XII, din Municipiul Brăila;
2. Nu pot participa la concurs rudele Organizatorilor de gradul l, precum nici
persoanele antrenate în organizarea şi realizarea concursului, membrii din juriu şi
rudele de gradul I ale acestora.
-

TEMA: “Br`ila autentic` - arhitectură, monumente, străzi”

Prin organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, Organizatorii lansează
elevilor provocarea de a afla, singuri sau îndrumaţi, cum poate deveni aparatul
de fotografiat, sau telefonul, un instrument de explorare a frumosului, a
ineditului, o unealtă de creaţie şi descoperire a “autenticului” brăilean.
Fiecare om vede lumea în felul său, iar spiritul de competiţie, de “a face cea
mai frumoasă fotografie”, va releva unghiul de vedere şi de înţelegere a
fiecăruia şi în primul rând, va redescoperi Brăila, personalitatea, specificitatea
şi originalitatea sa.
ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
Înscrierea se face online în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2020.
Un concurent are dreptul să se înscrie cu MAXIMUM 3 FOTOGRAFII.
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Participanţii vor trimite fotografiile prin mijloace electronice, online, însoţite de
documentele impuse prin prezentul regulament, la adresa de email:
concurs.fotografie.CJCPCT@gmail.com
în intervalul 01 septembrie – 30 septembrie 2020.
Documente necesare înscrierii în concurs:
a) Fişă de înscriere completată şi semnată de către participant ( anexa 1);
b) Copie după carnetul de elev vizat la zi;
c) Copie Buletin de identitate elev;
d) Declaraţia pentru Protecţia Datelor Personale (Anexa 3 la Regulament);
e) Acord de publicare a fotografiilor ( Anexa 4 la Regulament).
Documentele de înscriere se vor descărca de pe site-ul instituţiei
http://centruldecreatiebraila.ro/, şi se vor completa, semna şi trimite la adresa:
concurs.fotografie.CJCPCT@gmail.com
Înscrierea Ia concurs implică acceptul concurentului cu privire Ia Regulamentul
concursului.
Nu se percepe taxă de participare.
Depunerea fotografiilor câştigătoare:
După anunţarea câştigătorilor, fotografiile premiate se vor depune printate la
sediul Organizatorului, în perioada 13 octombrie – 20 octombrie (inclusiv).
Lucrările vor fi însoţite de Fişa de depunere a fotografiilor (Anexa 2 la
Regulament).
CONDIŢII TEHNICE:
Concurenţii vor trimite online la adresa: concurs.fotografie.CJCPCT@gmail.com,
până la 3 fotografii digitale, alb-negru sau color, realizate cu orice tip de aparat de
fotografiat sau telefon, cu condiţia respectării cerinţelor tehnice minimale impuse prin
prezentul regulament şi însoţite de documentele solicitate. Fotografiile pot fi realizate
şi pe film fotografic, în acest caz se vor scana fotogramele/cadrele respective la
rezoluţie de minimum 2400dpi iar fişierele electronice se vor trimite la adresa de
email în condiţiile enunţate mai sus.
Formatul electronic al fişierelor va fi JPG, BMP, sau TIFF, spaţiu de culoare RGB, cu
o rezoluţie de minimum 2400x3500 pixeli.
Fotografiile ( documentele electronice ) vor avea înscrise denumirea şi/sau
numerotarea fotografiei şi obligatoriu numele autorului.
Email-ul trimis va conţine: fişierele Foto ataşate cu denumirea fiecăruia (maximum 3
fotografii), Numele şi Prenumele elevului, Titlul fotografiilor, Unitatea de învăţământ şi
Clasa.
După ce vor fi anunţate rezultatele concursului, lucrările premiate ( Premiile I, II, III şi
Premiul Special ) se vor printa în condiţii profesionale de către concurenţi şi se vor
depune la secretariatul instituţiei în format A4 sau orice alt format dar, în mod
obligatoriu, latura scurtă nu trebuie să fie mai mică de 210 mm, purtând pe verso
înscrierea în clar, cu majuscule, denumirea lucrării şi numele autorului alături de
semnătura olografă originală a acestuia.
Printarea se va face pe carton mat sau lucios, de grosime minimă 160gr/m2.
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Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventualele
încălcări ale dreptului de autor.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Elevii vor avea de realizat 3 fotografii digitale şi/sau pe film fotografic pe care îl vor
scana ulterior developării. Calitatea tehnică a fotografiilor pe care le vor înscrie în
concurs vor respecta condiţiile tehnice impuse prin prezentul regulament.
Fotografiile, prin subiect şi abordare, se vor încadra în tema concursului.
După încheierea perioadei de înscriere, toate fotografiile înscrise în concurs vor fi
puse la dispoziţia membrilor juriului, de către Organizator, online, pentru a fi selectate
de către aceştia, în vederea stabilirii clasamentului, cele care vor fi premiate
(Premiile I, II, III şi Premiul Special)şi cele cărora li se vor acorda Menţiuni.
Totodată, juriul va selecta dintre fotografiile înscrise în concurs, un număr de până la
10 de fotografii, altele decât cele care vor fi premiate şi cele cărora li se vor
acorda Menţiuni, care, alături de cele premiate vor constitui o expoziţie temporară
care va fi expusă la Galeria “Violon D’Ingres” sau pe spaţiul pietonal din faţa
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila,
Piaţa Traian nr.2 (în funcţie de condiţiile meteo).
Toate fotografiile participante la expoziţia-concurs vor fi publicate pe pagina
de Facebook a instituţiei.
Vernisajul Expoziţiei de Fotografie pentru elevi şi Festivitatea de Premiere –
modul de desfăşurare va fi anunţat din timp în funcţie de evoluţia Covid-19.
JURIZAREA:
Va avea loc în intervalul: 01 octombrie – 10 octombrie 2020.
Anunţarea câştigătorilor: 12 octombrie 2020.
Juriul
Are în componenţa sa 3 membri din Municipiul Brăila care, prin valoare şi
competenţă profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului. Juriul este format
din: Preşedintele juriului şi 2 membri.
Jurizarea se va face conform Regulamentului de jurizare.
Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor,
ulterior lista fiind publicată pe site-ul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila.
Fotografiile printate ale câştigătorilor nu se restituie, rămânând în cadrul
instituţiei in arhiva.
OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR:
Să respecte prevederile regulamentului concursului;
Să completeze fişa de înscriere şi de depunere a fotografiilor;
Să respecte indicaţiile oferite de organizatori;
OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR:
Să organizeze o expoziţie online (pe site-ul instituţiei şi pe pagina de
facebook) cu fotografiile participante la concurs.
Să organizeze o expoziţie la Galeria “Violon D’Ingres” cu fotografiile premiate,
cele cu menţiune şi cele selectate de către juriu pentru expunere.
Să asigure condiţiile optime membrilor juriului pentru buna desfăşurare a
jurizării.
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Să pună la dispoziţie spaţiile necesare desfăşurării decernării premiilor, în
cazul în care situaţia Covid 19 permite aceasta.
PREMII ŞI MENŢIUNI
Urmare a selecţiei realizate de Juriu, se vor acorda:
-

PREMII:
o
o
o
o

Premiul l, Stergar în valoare de 179 lei
Premiul II, Traistuta etno în valoare de 90 lei
Premiul III, Stergar Braila în valoare de 45 lei
Premiul Special, Stergarel în valoare de 23 lei

10 MENŢIUNI in valoare de 5 lei /buc. pentru care se va înmâna fiecărui
câştigător de menţiune câte un obiect de artizanat ( magnet decorativ )
creat/produs în cadrul Instituţiei organizatoare.
-

Premiile vor fi acordate în perioada 13 octombrie – 20 octombrie (inclusiv), după
depunerea la secretariat a fotografiilor câştigătoare, printate.
Menţiunile de asemeni vor fi acordate în perioada 13 octombrie – 20 octombrie
(inclusiv)
Pentru fotografiile premiate, lipsa fotografiilor printate depuse până la data de 20
octombrie înseamnă renunţarea la premiu.
Câştigătorii premiilor şi menţiunilor vor primi diplome realizate în cadrul CJCPCT
Brăila.
Orice modificare a Regulamentului, impusă de situaţii independente de organizator
va fi comunicată în timp util pe site-ul organizatorilor.
Concursul se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament, iar participanții se
obligă să respecte termenii și condițiile acestuia. Nu se admit contestații referitoare la
componența juriului sau la rezultatul jurizării. Organizatorul își rezervă dreptul de a
modifica sau de a suspenda concursul în orice moment dacă situația impune acest
lucru.
Ţinând cont de măsurile restrictive adoptate în vederea prevenirii şi limitării
răspândirii Covid 19, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile privind
desfăşurarea concursului.
Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Brăila, Piaţa Traian, nr. 2, Brăila, cod poştal 810153; Telefon: 0239.614.710.
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ANEXA 1
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Expoziţie-Concurs de fotografie pentru elevi
“Brăila autentică - arhitectură, monumente, străzi”
Brăila, România, septembrie-octombrie 2020

Nume/Prenume participant:……………………………………………………
Adresa:

Str.

………………,

Nr.

…………,

Bl.

……………,

Sc.

……………., Et. …………, Ap. …………., Sector/Judeţ………………….,
Localitatea ………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………
Unitatea de învăţământ:………………………………………………………..
Vârsta:……………………………………………………………………………
Clasa……………………………………………………………………………..

Declar că am luat la cunoștiință Regulamentul Expozitiei Concurs și sunt de acord cu
acesta.

Data:
Semnătură participant:
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ANEXA 2
FIŞĂ DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR
Expoziţie-Concurs de fotografie pentru elevi
“Brăila autentică - arhitectură, monumente, străzi”
Brăila, România, septembrie-octombrie 2020

Nume/Prenume:…………………………………………………………………
Unitatea de învăţământ:………………………………………………………..
Clasa:…………………………………………………………………………….
Titlul fotografiilor depuse:
1 ………………………………………………………
2 ………………………………………………………
3 ………………………………………………………

Semnătura

Data:
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ANEXA 3
DECLARAȚIE

Subsemnata/ul ................................................................................... prin
prezenta, acord dreptul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Brăila, ca prin intermediul persoanelor împuternicite, să
prelucreze date cu caracter personal, conform Regulamentului General pentru
Protecția Datelor Personale EU 679/2016 (GDPR) pentru Expoziţia-Concurs de
fotografie pentru elevi “Brăila autentică - arhitectură, monumente, străzi”
Brăila, România, septembrie-octombrie 2020.
În vederea participării la Expoziţia-Concurs de fotografie pentru elevi “Brăila
autentică - arhitectură, monumente, străzi” Brăila, România, septembrieoctombrie 2020, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de toate aceste
facilități.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari: autorități publice centrale și locale,
partenerii contractuali ai operatorului etc.
Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Semnătura,

Data,
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Anexa 4
Acord de publicare
Expoziţie-Concurs de fotografie pentru elevi
“Brăila autentică - arhitectură, monumente, străzi”
Brăila, România, septembrie-octombrie 2020

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Brăila, în calitate de organizator al Concursului de fotografie pentru elevi “Brăila
autentică”, solicită participantului, pentru publicarea online pe pagina de Facebook şi
pagina Web a Instituţiei, sau alte forme de publicare/promovare a fotografiilor
înscrise în concurs.
Numele participantului .............................................................................
Declar că sunt de acord ca fotografiile înscrise în concurs să poată fi publicate
online pe pagina de Facebook şi pagina Web a Instituţiei, sau alte forme de
publicare/promovare a fotografiilor înscrise în concurs.

Data,
Semnătură participant,

8

