Regulamentul Expoziției de fotografii
Cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Consiliul Național al Tineretului organizează o
expoziție de fotografii bazată pe tematica „Angajamentul civic al tinerilor”.
Toți doritorii de participa la acest concurs sunt rugați să țină cont de următoarele condiții.
Cei care nu le vor respecta, nu li se va lua în considerare participarea.

1. Participanții pot trimite pentru concurs maximum 5 fotografii, la adresa de e-mail

cntm.comunicare@gmail.com;
2. Aceștia vor indica obligatoriu în mesaj datele de contact (numele, prenumele,
numărul de telefon, e-mail);
3. Participantul va anexa pentru fiecare fotografie trimisă o descriere succintă, ce să
explice lucrarea, mesajul pe care îl transmite;
4. Vor fi selectate pentru expunere maximum 3 fotografii ale unui participant;
5. Autorul este obligat să noteze pe verso fotografiilor numele, prenumele și numărul
său de telefon;
6. Participanții ale căror lucrări vor fi selectate pentru concurs, vor veni cu numărul de
clește corespunzător numărului de fotografii pentru a le agăța pe sfoară, asemenea
hainelor puse la uscat.
7. Până la închiderea concursului și anunțarea rezultatelor nu se permite scoaterea
fotografiilor de pe sfori;
8. Înregistrarea și aranjarea lucrărilor se va face de la ora 12.00 până la ora 13.30;
9. Deschiderea concursului se va face concomitent cu deschiderea oficială a
evenimentului, la ora 14.00.
Închiderea concursului va avea loc la ora 18.00. Cele mai bune lucrări vor fi alese conform
deciziei și preferințele publicului, și anume fiecare persoană prezentă va participa la
alegerea celor mai originale și cu impact lucrări, prin plasarea de stickere în dreptul
fotografiilor alese. Anunțarea rezultatelor va avea loc la ora 18.30.
Fotografiile participanților trebuie să întrunească următoarele condiții:
a. Să fie nu mai mici de 3200px pe latura lungă;
b. Să fie în format JPEG;
c. Să nu aibă pe ele niciun logotip, inscripție sau orice alt semn;
d. Fotografiile publicitare sau utilizate în calitate de publicitate a unor mărfuri sau
servicii, cu caracter erotic, pornografic, cu tentă rasistă, ce instigă la violență, nu
vor fi acceptate în concurs.

10. Organizatorii au dreptul să excludă fotografiile care nu respectă aceste condiții;
11. Participanții sunt liberi să aleagă ce fac cu lucrările după concurs, în afară de faptul
că nu au voie să-și vândă lucrările.

Alte mențiuni:
• Dacă un autor lipsește pentru o perioadă de timp, acesta este obligat să anunțe
organizatorii;
• Organizatorii nu poartă răspundere pentru lucrările expuse;
• Participanții își asumă toate drepturile de autor asupra lucrărilor. Cei care vor intra în
concurs cu lucrări plagiate vor fi descalificați.
Termenul-limită de expediere a fotografiilor este data de 10 august 2015, ora 17.00.

