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CONCURSUL  NAŢIONAL DE ARTĂ  FOTOGRAFICĂ
„Pasi prin Arad”

REGULAMENT

Concursul Naţional de Artă Fotografică „Paşi prin Arad” este deschis tuturor 
fotografilor amatori şi profesionişti. 

1.CONDIŢII GENERALE:

- Concursul se desfăşoară pe durata a 12 ediţii,  ale căror tematici vor fi anunţate din 
timp, pentru a putea fi înscrise fotografiile în concurs
- Fiecare participant poate să participe cu fotografii color sau alb-negru.

2. TEMATICA: 
Ediţia  a II-a 
Perioada Decembrie 2011- Februarie 2012 - TEMA - Municipiul Arad Iarna

3. CONDITII OBLIGATORII:

- Se acceptă maxim 10 fotografii / autor
- Lucrările vor fi trimise pe suport digital pe CD/DVD, în format jpg, la minim 
2000x3000 puncte pentru tipar (300 dpi). Fiecare fotografie va avea un cod care 
corespunde în borderou cu titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face astfel: 3 litere 
( la alegerea autorului) şi o cifră care va reprezenta numărul de ordine al imaginii 
înscrise în secţiune , conform borderoului. Grupele de codare vor fi despărţite de 
simbolul “-“ ( minus).

Exemplu: SNA-1; DOR-4
- CD/DVD – urile nu se vor returna autorilor.

4.Taxa de participare : Nu se percepe taxa de participare

- Fotografiile vor fi transpuse pe hârtie fotografică pe cheltuiala organizatorilor.

5. Pe CD/DVD va fi introdus şi formularul tip borderou, completat corect şi complet în 



Anexa 1

varianta electronică. Varianta tipărită a formularului tip borderou ( va purta şi 
semnătura autorului care  va certifica în acest fel că lucrările trimise îi aparţin) va fi 
expediată împreună cu CD-ul sau DVD-ul. Toate lucrările vor avea titlurile înscrise pe 
borderou în limba română. Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului atrage 
după sine excluderea participantului respectiv din concurs. Pentru fiecare fotografie 
inscrisă in concurs pe borderou se va face o mica descriere a fiecarei fotografii (locaţie, 
momentul in care a fost facută fotografia, etc)

6. Jurizarea se va derula astfel: membrii juriului vor viziona imaginile cunoscând doar 
indicativul lucrării şi vor acorda pentru fiecare lucrare note de la 1 la 10.

7. Decizia juriului este incontestabilă.

8. PREMII 
Se vor acorda premiile I,II,III, si doua mentiuni.

Locul I – 800 lei
Locul II – 600 lei
Locul III – 400 lei
Mentiune I – 250 lei
Mentiune II-250 lei

8.  JURIUL
- Bognar Levente – viceprimarul municipiului Arad - Preşedinte
- Bruno Biringer – preşedintele Comisiei de cultură a CLM Arad
- Dana Andreica – sef birou activităţi culturale Primaria Municipiului Arad 
- Nelu Scripciuc, EAAFR – presedinte FotoClubProArad.
- Bodo Gavril- fotograf profesionist
- Andra Călin-vicepresedinte FotoClubProArad.              

9. La fiecare ediţie a concursului juriul va accepta un numar de 50 de fotografii care 
vor face subiectul unei expoziţii. Fotografiile premiate vor avea inclusă în valoarea 
premiului şi dreptul de autor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza fotografiile 
pentru care s-a plătit cedare de drept de autor în scopuri proprii.

11. În momentul înscrierii în Concurs, autorii îşi asumă responsabilitatea creaţiei 
proprii a lucrărilor si acordă permisiunea organizatorului de a reproduce toate sau o 
parte a materialelor în mass-media ca informaţii legate de concurs. Aceasta poate 
include şi postarea pe website a fotografiilor la rezoluţie mică. 

12.Organizatorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice utilizare abuzivă de 
către participanţi a dreptului de autor.

13.Imaginile pot fi realizate direct în format digital sau pot fi fişiere digitale obţinute 



Anexa 1

prin scanarea fotografiilor realizate pe film tradiţional. Imaginile pot fi modificate, fie 
digital, fie prin alte mijloace, însă în lucrarea finală imaginea fotografică trebuie să 
fie predominantă.

14. Prin înscrierea la concurs, se consideră că participanţii acceptă în totalitate 
clauzele prevăzute în Regulament.

15.Calendarul Concursului:

Data limită primire lucrări:     29.02. 2012
Jurizare:     10.03.2012
Anunţarea rezultatelor :     15.03. 2012
Vernisajul Concursului:      25.03.2012

Regulamentul concursului împreună cu toate formularele necesare 
participării în concurs vor fi publicate în mass media precum şi pe site-urile 
www.primariaarad.ro şi www.fotoclubproarad.ro

      Rezultatele jurizării vor fi postate pe  www.primariaarad.ro şi www.fotoclubproarad.ro

16.Coletele vor fi expediate la următoarea adresă :
FotoClubPro Arad
OP:10, CP:132
Arad

Pentru alte detalii vă stăm la dispoziţie la telefon 0744281987, e-mail: 
fotoclubproarad@gmail.com sau la Biroul Activităţi culturale – 0257-284334 – Primăria 
Municipiului Arad.


