
Pregătiţ i-vă  aparatele de fotografiat ! 

 

“POETUL DIN CETATE” 

CONCURS DE FOTOGRAFII 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Articolul 1: Organizarea concursului 

Asociaţia de prietenie “Ille et Vilaine - Sibiu” (Casa Franceză) şi Asociaţia “Solidarité 35 Roumanie” din 

Rennes, Franţa, organizează un concurs de fotografii cu tema “Poetul din cetate” . 

Fotografiile trebuie să redea imaginea poetică a oraşului, cu locurile şi luminile sale, care-i atrag deopotrivă 

pe trecători, cât şi pe locuitori.  Alăturat, va fi înserat un text poetic (vers rimat sau liber) în limba franceză 
de maximum 6 linii.  

Articolul 2: Participanti  

Concursul este deschis tuturor fotografilor amatori, pe două categorii de vârstă din oraşul și județul Sibiu: 
12-18 ani şi  adulţi.  

Articolul 3: Perioada 

Concursul se va desfăşura în perioada 15 martie - 26 aprilie 2018. În afara acestei perioade nu se primesc 
lucrări. 

Articolul 4: Condiții de participare la concurs 

Cei care doresc să participe la concurs vor trimite 5 fotografii în format digital, cu o marime de cel puțin 
3000 pixeli pe latura mare. 

Fotografiile trebuie trimise pe e-mail până în data de 26 aprilie 2018, data limită, la adresa email: 

volontaires35r@gmail.com . La obiectul mesajului se va menţiona: “Concurs de fotografii 2018”. 

In fişierele atașate mesajului, fiecare participant va trimite :  
 

• Fotografiile împreună cu textul în limba franceză  
• Fişa de înscriere la concurs completată cu toate datele sale.  

Fiecare participant are dreptul să participe doar cu 5 fotografii şi să declare că este autorul fotografiei și al 

textului trimis. Imaginea și textul trebuie să fie inedite. Orice plagiat, chiar şi parţial, va atrage eliminarea din 

oficiu a participantului.  

mailto:volontaires35r@gmail.com


Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu înscrie în concurs participările incomplete. 

Articolul 5: Premierea participanților 

Premierea va avea loc în data de 9 mai 2018 la ora 17,00 la Casa Ille et Vilaine, str. Conrad Haas, nr. 14, 

Sibiu. Cu această ocazie va fi organizată și o expoziție cu toate fotografiile înscrise în concurs și va fi 

distribuită o broșură cuprinzând aceste fotografii. 

Articolul 6 

Înscriindu-se la acest concurs, autorii își dau acordul pentru ca organizatorul să folosească imaginile în 

promovarea evenimentului, fără să-și piardă dreptul de autor. Promovarea se va face pe site-ul Internet al 

Asociaţiei de prietenie “Ille et Vilaine - Sibiu”, www.apivs.ro, pe pagina de Facebook, Casa Franceză şi 

printr-o culegere care va fi distribuită gratuit. 

Articolul 7  

Responsabilii concursului îşi rezervă dreptul de a retrage fotografiile pe care le consideră cu caracter 

pornografic, pedofil, rasist sau discriminatoriu. Participanţii respectivi nu vor putea să conteste decizia 
juriului şi a responsabililor concursului.  

Articolul 8  

Juriul, format din reprezentanţi ai Casei Franceze și ai partenerilor săi, fotografi, oameni de cultură, va 
selecționa 3 fotografii care vor fi premiate.  

Câştigătorilor concursului le vor fi acordate diplome şi premii. 

Fotografiile premiate vor fi publicate pe site-ul Internet al APIVS (www.apivs.ro ), accesul fiind gratuit, şi 
într-o broșură, care va fi distribuită gratuit. 

Articolul 9 

Participarea la concurs implică acceptarea în integralitate a prezentului Regulament. 

Organizatorii concursului : 

Asociaţia de prietenie “Ille et Vilaine - Sibiu” 

Asociaţia “Solidarité 35 Roumanie”- Rennes 
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