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CONCURS FOTO „APA ȘI NOI”
Concursul de fotografie este organizat de Operatorul Regional de apă și apă uzată „Apa Târnavei Mari”,
iar participarea este deschisă tuturor elevilor de la liceele din Mediaș. Fotografiile înscrise în concurs
trebuie să se încadreze în tematica „Apa și noi” și să fie realizate în municipiul Mediaș.
Condiţiile de participare:
- Fiecare concurent va înscrie în concurs două fotografii.
- Se acceptă fotografii în format digital .jpg, alb-negru sau color.
- Fotografia trebuie sa păstreze rația originală la care a fost realizată (de exemplu 3:2 pentru DSLR).
Latura mare a fotografiei trebuie să aibă minimum 3000 de pixeli. Fotografiile înscrise în concurs vor
putea fi editate pe următoarele coordonate: luminozitate, contrast, saturație, nivele de culoare și crop. Nu
se pot adăuga elemente străine în fotografie, nu sunt permise reproducerile, lipirea/suprapunerea mai
multor fotografii și nici montajele/colajele foto. Vor fi refuzate la înscriere fotografiile ce conțin logo,
watermark sau alte semne de identificare ale autorului.
- Dimensiunea fişierului unei fotografii nu poate să depăşească 15 Mb si nu poate fi mai mică de 3 Mb.
Dacă e necesar, fotografiile vor fi trimise în mai multe e-mailuri. Fotografiile trebuie să fie însoţite în
mail de un titlu, de numele autorului, liceul la care studiază autorul, adresa de contact e-mail, nr. telefon.
- Denumirea fotografiei va avea următoarea formă: nume_prenume_titlu.jpg, spre exemplu,
Andrei_Pavelescu_Roua.jpg
- Fotografiile se vor trimite pe adresa de e-mail concurs@apatarnavei.ro pâna în data de 20.03.2019,
inclusiv.
- Participantul declară în mod implicit prin înscrierea imaginii în concurs că este deţinătorul drepturilor de
autor asupra acesteia şi îşi asumă toate consecinţele legale în cazul în care se dovedeşte că nu deţine
drepturile intelectuale asupra fotografiei.
- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a selecta fotografiile. Decizia juriului este definitivă şi
incontestabilă.
- Organizatorii asigură printarea gratuită a fotografiilor câștigătoare și expunerea lor la sediul
operatorului, autorii lucrărilor câștigătoare urmând a fi anunţaţi prin e-mail sau telefonic, despre ora şi
locul unde se vor decerna premiile.
- Participantul permite utilizarea fotografiei sale în scopuri necomerciale, fără drepturi materiale, inclusiv
pe pagina de Facebook a societății Apa Târnavei Mari pentru promovarea concursului, cu menţionarea
numelui autorului pe lucrare, sau în textul care va însoți fotografia. Participantul acceptă în mod implicit
prin înscrierea imaginii în concurs, condiţiile participării.
Premiile sunt următoarele:
Premiul I – 300 lei
Premiul II – 200 lei
Premiul III – 100 lei
Confidențialitatea datelor
Organizatorul este înregistrat în Registrul General la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Operator de Date cu
Caracter Personal și respectă legislația în vigoare în domeniu. Prin înscrierea fotografiilor în concurs înțelegeti și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă
solicită dumneavoastră, în calitate de Utilizator, următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră personală: numele și prenumele dvs.,
adresa de e-mail validă, numărul de telefon. După colectarea datelor dvs., Organizatorul nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare
personală a dumneavoastră către terți în scopuri de marketing și publicitate, nu va furniza unor terți datele dvs. de contact fără acordul dvs., cu excepția
cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate, va securiza informațiile esențiale pe care le furnizați.

