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PROIECT 
 

 
 

Organizarea unui concurs naţional de artă fotografică: 
 
Tema: “FII PREGĂTIT!” – Concurs foto ediţia a III-a 2016 
 
Argument: 
Pentru că 2016 a fost declarat "Anul Brancuşi" cu prilejul împlinirii a 140 de ani de la 
naşterea marelui sculptor roman, Constantin Brâncuşi, dar şi „Anul Aristotel” pentru că 
se aniversează 2400 de ani de la naşterea filozofului grec, ne-am propus ca, de data 
aceasta, concursul foto să stea sub semnul culturii, artei şi creaţiei.  
 
Prin tema “Fii pregătit!”, AGGR, împreună cu partenerii săi, doreşte să încurajeze orice 
persoană care iubeşte arta fotografică să imortalizeze momente unice din activităţile 
organizate cu copiii şi tinerii care au legătură cu cultura, arta şi creaţia – ateliere, 
cursuri, tabere, ceremonii, expoziţii, proiecte comunitare, concursuri, activităţi de 
voluntariat, orice alte activităţi care implică participarea unui grup de tineri şi au impact 
asupra comunităţii etc. 
 
Obiective propuse: 
1. Promovarea valorilor Ghidismului şi Cercetăşiei, prin intermediul artei fotografice, şi 

stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 
2. Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice şi tinerii implicaţi în 

acest demers educativ, stimularea comunicării şi colaborării; 
3. Asigurarea diseminării eficiente a exemplelor de bună practică.  
 
Grupuri ţintă vizate: 
 Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar  
 Reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale de tineret 
 Membrii AGGR 
 
Organizator: Asociaţia Ghidelor şi Ghizilor din România (AGGR) 
Parteneri: 
 Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti  
 Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti  
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov  
 Primăria Municipiului Sighişoara  
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Calendarul desfăşurării concursului: 
 Invitaţia la concurs se va trimite în saptămâna 17-23 octombrie 2016 
 Înscrierea participanţilor şi transmiterea fotografiilor se va face în perioada 24 

octombrie – 20 noiembrie 2016, doar pe e-mail la urmatoarea adresa: 
international_romania@yahoo.com    

 Jurizarea se va face în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2016 
 Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 5 decembrie 2016 – Ziua Internaţională a 

Voluntariatului 
 

Taxă participare: 15 lei/persoană 
Taxa se trimite prin mandat poştal. 
 
Date necesare pentru expedierea prin mandat poştal: 
  
Adresa: AGGR, O.P. 15, C.P. 60, sector 1, Bucureşti 
- Vă rugăm să specificaţi pe mandat “Neguţescu Gabriela Medeea - Asociaţia Ghidelor 
şi Ghizilor din România”, iar pe verso să notaţi taxă participare concurs foto şi să 
menţionaţi numele persoanei pentru care se plăteşte taxa de participare.  
 
Observaţii:  
Toţi participanţii vor primi diplome de participare şi chitanţă pentru suma depusă.  
 
Persoana contact:  
Medeea Neguţescu – Preşedinta AGGR 
E-mail: international_romania@yahoo.com 
 
Regulament de participare: 
1. La concurs poate participa orice persoană care face parte din grupul ţintă al 
proiectului (cadre didactice, membri AGGR, membri ai unor ONG-uri de tineret), cu 
vârsta minimă de 18 ani, utilizatoare a unui aparat foto, indiferent de brand sau model, 
cu domiciliul stabil în România. 
2. Fiecare participant poate înscrie o singura fotografie în cadrul concursului, care să 
se încadreze în tema dată şi care va avea un titlu. 
3. Fotografiile trimise trebuie să fie însoţite de următoarele informaţii: denumire 
fotografie, numele persoanei şi datele de contact (e-mail, telefon, localitate, instituţia de 
învăţământ/centru local/teritorial de care aparţine). 
4. Pentru a putea fi înscrisă în concurs fiecare fotografie va trebui să fie în format 
JPG, să aibă latura mai mare, între 1024 şi 1500 de pixeli, rezoluţie 300 dpi (1 MB 
mărime fişier - recomandat).  
5. Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi. Organizatorul 
concursului nu îşi poate asuma răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod 
ilegal de către concurenţi. 
6. Nu se acceptă lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colaje). 
7. Fotografiile trebuie să fie realizate în perioada de desfăşurare a concursului. 
8. 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. 
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Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot 
apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. 
9. Participantul îşi asumă răspunderea publicării imaginilor cu persoane private, având 
obligaţia să ceară acordul acestora. 
10. Înscrierea în concurs implică acordul autorului ca materialele participante realizate 
de acesta să poată fi folosite de către organizatori pe site-ul propriu, pe pagina de 
facebook sau în publicaţiile proprii, în scopul promovării şi mediatizării evenimentului. 
11. Nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conţin sau instigă la orice formă de 
violenţă sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator, obscen, care incită la 
consum de droguri sau promovează rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea 
etnică, socială, rasială, religioasă sau orice fel de discriminare. Totodată, nu vor fi 
acceptate imagini ce conţin nuditate indecentă, publicitate sau materiale promoţionale. 
12. Organizatorul concursului poate refuza înscrierea unei fotografii în concurs dacă 
aceasta nu respectă condiţiile din regulament, fără a-şi justifica decizia. 
13. Prin înscrierea şi participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit şi este 
de acord cu acest regulament. 
 
Jurizarea: 
(a) Jurizarea va fi făcută de către juriul ales de organizatorul concursului, împreună cu 
partenerii, prin persoanele desemnate de aceştia.  
(b) Decizia alegerii fotografiilor câştigătoare pe baza jurizării va fi definitivă, irevocabilă 
şi nu va trebui justificată.  
 
Premii: 
Premiul I: Echipament de tabără  
Premiul II: Echipament de tabără  
Premiul III: Materiale promoţionale AGGR  
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