RE GUL A M E NT C O NC U RS
„ D ES CO PE RĂ LU M EA D I N JU RUL T Ă U ”
Participarea
-

Concursul este deschis tuturor elevilor interesaţi de fotografie, desen și pliante, care doresc
să intre în competiție şi prezintă trei secțiuni:
a) Desen/grafică/fotografie: Descoperă lumea din jurul tău
b) Pliant: Școala în viziunea ta
c) Fotografie non-conformistă: Non-conformismul citadin

-

-

-

-

Înscrierea este gratuită şi se realizează pe baza unui formular de înscriere pentru fiecare elev
(Anexa 1). Formularul de înscriere este însoţit de un acord de parteneriat pentru cadrele
didactice, în dublu exemplar, completat şi trimis o dată cu lucrările elevilor.
Fiecare participant poate înregistra în concurs maxim cinci lucrări. Nu sunt acceptate lucrări
care încurajează violenţa sau alte comportamente agresive.
Fotografiile în format electronic vor fi trimise pe adresa de mail activitatiaxente@gmail.com
Desenele și pliantele vor avea dimensiunea A4, pliantele pot fi trimise și în format electronic
dacă este elaborat într-un program uzual.
Lucrările trebuie să se încadreze în tematica propusă.
Organizatorii concursului nu-şi asumă nicio responsabilitate privind eventualele încălcări ale
drepturilor de autor.
Participanţii îşi dau acordul privind utilizarea creațiilor de către organizatori şi parteneri
pentru promovarea proiectului, activităţilor prin înscrierea la concurs.
În cazul în care concurentul este minor, răspunderea pentru creațiile transmise precum şi
pentru orice consecinţe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni
părintelui sau ocrotitorului legal.
Organizatorul poate să refuze o creație dacă aceasta nu respectă toate prevederile acestui
regulament.
Trimiterea materialelor implică acceptul participantului de a oferi organizatorilor concursului
dreptul de a publica imaginile integral sau parţial, în format digital sau tipărit, ca de exemplu:
expoziţie, calendar etc. fără nici un drept de plată, fiind însoţite de menţionarea numelui
autorului.
Lucrările vor fi păstrate în arhiva concursului.

D e se m n a r e a câ şt ig ă to r i lo r ş i a c o r d a r e a p re m i i l o r
Lucrările vor fi evaluate de către un juriu format din profesorii implicaţi în proiect, a şcolilor
implicate. Se va urmări în evaluare: respectarea temei propuse, creativitatea şi originalitatea,
claritatea imaginii etc. Premiile constau în obţinerea unei diplome, prezentarea fotografiilor în
cadrul unei expoziţii precum şi publicarea celor mai reuşite pe site-ul http://axente.ro sau al unui
dvd cu ISBN.

D e s f ă şu r a r e a co n cu r su lu i
Înscrierea şi trimiterea lucrărilor se realizează până la data de 20 martie 2018, pe adresa Liceul
Teoretic „Axente Sever”, str. Avram Iancu, nr. 18, loc. Mediaş, jud. Sibiu, cod 551058, cu
menţiunea „Pentru concurs”. Plicul trimis va conţine: fişa de înscriere, desenele, acordul de
parteneriat al coordonatorului în două exemplare și un plic timbrat autoadresat în care vor fi
trimise diplomele. Lucrările vor fi jurizate iar rezultatele concursului vor fi postate pe site-ul
http://axente.ro până la date de 30 mai 2018, iar diplomele vor fi trimise prin poștă în plicul
adresat și trimis de d-voastră la înscriere.

S p e c i f i ca Ń i i t e h ni c e
-

-

nu sunt admise fotografii modificate pe computer, cu excepţia corecţiilor de bază din
programele de editare (brightness/contrast, levels, unsharp etc.), atât timp cât aspectul nu se
depărtează mult faţă de fotografia originală cu excepția fotografiilor înscrise la secțiunea
fotografie non-conformistă.
Fotografiile trebuie încărcate fără ramă şi fără să conţină vreun watermark.
Desenele/pliantele trebuie să reprezinte creații proprii.

D e t a li i su p l im e n t a re
Pentru orice detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa activitatiaxente@gmail.com

Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Şcoala de provenienţă:
Coordonator :
Secțiunea:

Nr. crt.

Numele lucrării

Numele autorului

Titlul creației

Scurtă prezentare a produsului

Semnătura cadrului didactic,

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat în cadrul concursului

1. Părţile contractante:
LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”, MEDIAŞ reprezentată prin director prof. Agîrbiceanu
Ana-Maria, informatician Kis Anca, prof. Purcariu Petru.
LICEUL TEHNOLOGIC „ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ” reprezentată prin director prof.
Custelcean Corina, profesor Tulea Corina, prof. Morar Minodora
în calitate de Aplicant,
UNITATEA
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
..........................................................................,
Strada................................................................................................................,
Nr..............,
Localitatea................................................................. Judeţul............................ reprezentată prin
.................................................................., în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţiile aplicant prin concursul
“Descoperă lumea din jurul tău”.
3. Obligaţiile părţilor:
Aplicantul se obligă:
- Să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- Să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- Să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- Să emită şi să distribuie diplomele premianţilor;
- Să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice participante.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- Să mediatizeze concursul în şcoală;
- Să pregătească elevii pentru activitate;
- Să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- Să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2017- 2018.
Aplicant,
LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”, MEDIAŞ
LICEUL TEHNOLOGIC „ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GAZ”

Partener,

