REGULAMENT DE CONCURS FOTO
Asociataia photoART organizeaza Salonului de Artă Fotografică al Medicilor, expoziție si concurs.
Expoziția fotografiilor selectate de către un juriu de specialitate se va face in galeria photoART Cluj în
perioada 7 noiembrie – 5 decembrie 2012. Concursul se adresează medicilor, si angajaților instituțiilor de
sănătate cu inclinația spre fotografia artistică.
Perioada de inscriere: 1 august – 1 octombrie 2012
Tema este liberă.
Fiecare participant poate să trimită maxim 5 fotografii, format .jpg. cu latura mare de min. 3000 pixeli,
alb-negru sau color.
Contributie de participare : 50 Ron
Contribuția de participare se va achita prin transfer bancar în contul asociației photoART la
Banca Transilvania Cluj:
RO 25 BTRL 0130 1205 I656 51xx
Fotografiile vor fi trimise prin e-mail pe adresa galeriaphotoart@gmail.com, însoțite de numele
artistului fotograf, profesia și locul de muncă respectiv dovada achitării contribuției de participare.
Cele mai bune fotografii vor fi selectate de un juriu specialist in domeniu si expuse la:
galeria photoART, Piața Unirii 10, Cluj.
Dintre aceastea vor fi desemnate premiile ce vor fi acordate de către juriul specializat format din:
- prof. Dr.LIVIU VLAD artist plastic amator,
- FELEKI ISTVAN artist fotograf,
- șef de lucrări Dr. MOLNAR ADRIAN, artist fotograf amator.
- Juriul va aprecia fotografiile pentru noutate, creativitate, originalitate si valoare artistică.
- Deciziile juriului sunt incontestabile.
Conditii de participare:
- toate lucrările trimise vor fi considerate ca aparținând autorilor respectivi, care, prin transmiterea
acestora, vor atesta faptul că le aparțin;
- prin inscrierea in concurs, autorii pozelor consimt, in mod expres, ca cesioneaza, in favoarea
organizatorului si a tertilor afiliati lui, dreptul de a utiliza, valorifica și/sau modifica
respectiva/respectivele fotografie(i) in cadrul publicatiilor sale, fără a condiționa in vreun fel exploatarea
ei/lor comercială ulterioară de către autorul lucrării (blog, internet, calendare etc.). Durata cesiunii este
pe perioada maxima prevăzută de legea drepturilor de autor. Autorii vor rămâne în continuare
proprietarii operelor lor;
- organizatorii nu raspund in nici un fel pentru eventualele incalcari de catre participanti a dispozitiilor
Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor;
- pentru a putea fi inscrise in concurs, fotografiile trebuie sa nu mai fi fost publicate sau inscrise intr-un
alt concurs similar de fotografie;
- prin participarea la concurs, autorul garanteaza in mod expres ca pe perioada derularii concursului si
pana la finalizarea lui, dar si inaintea inceperii concursului nu va mai publica respectivele poze in nici o
alta parte sau pe nici un alt mediu de comunicare si expunere(blog, internet, calendare etc.);
- nu sunt admise manipularile fotografiei prin introducerea, eliminarea, clonarea, rearanjarea unor
elemente din cadrul fotografic. Sunt permise recadrarea, corectiile de iluminare, corectii de contrast,
remedierea defectelor (zgarieturi sau puncte pe imagine), restabilirea unei cromatici naturale, corectia
perspectivei, sau alte prelucrari care ajuta la redarea imaginii originale;
Organizatorii nu raspund pentru deteriorarea fotografiilor, survenite in timpul transmiterii lor.
Fotografiile inscrise in concurs vor putea fi utilizate si reproduse de catre organizatori, reproducerile
devenind proprietatea acestora, cu mentionarea numelui autorului.
Nerespectarea uneia din conditiile mai sus mentionate atrage dupa sine descalificarea concurentului sau
a lucrarii respective.
Prin trimiterea lucrarilor se presupune ca participantii au acceptat integral regulamentul concursului.

