
Concurs “My European
City Pics”
Organizat în cadrul Zilelor Patrimoniului European, concursul are ca scop
descoperirea şi aducerea în prim-plan a dimensiunii europene a oraşului Arad
şi a oraşelor partenere din cadrul proiectului “My European City”. Competiţia
se adresează fotografilor amatori, utilizatori de internet.

O competiţie foto europeană
Priveşte-ţi oraşul şi patrimoniul său din perspectivă europeană şi fă o fotografie
care aduce Europa mai aproape de tine! Surprinde într-o imagine o legendă
urbană, o clădire cu o arhitectură reprezentativă, un loc de cultură, oameni
în diverse ipostaze… Fă un click şi trimite-ne cele mai bune poze pe care le
poţi realiza.

Regulile competiţiei
- Ia-ţi camera foto, toată curiozitatea ta şi puţină creativitate.
- Alege categoria care te inspiră dintre cele 4 posibilităţi: Legende şi istorie,

Artă şi arhitectură, Oameni şi cultură, Economie şi ştiri.
- Fă o poză a Europei aşa cum o vezi tu în viaţa de zi cu zi, în oraşul tău.
- Ataşează un comentariu la poză cu viziunea ta asupra dimensiunii Europene

a oraşului / a obiectivului fotografiat.
- Fii sigur că ai citit şi eşti de acord cu condiţiile şi regulile competiţiei.
- Trimite poza, comentariul şi datele tale de contact până Vineri, 10 Octombrie,

ora 24.00 la: contact@myeuropeancity.eu

Premiere şi premii
- Pozele vor fi postate în cadrul reţelelor noastre sociale, vor fi votate de uti-

lizatori şi vor fi premiate de un juriu european format din membrii “My
European City”.

- O expoziţie cu cele mai bune poze va fi organizată în ianuarie 2015 la
Szczecin în Polonia.

- Marele câştigător va fi invitat să ia parte la acest eveniment şi să se întâl-
nească cu partenerii My European City.Toate cheltuielile vor fi suportate de
către organizatori.

- Ceilalţi 8 câştigători vor primi premii din partea partenerilor.

Această competiţie este propusă de” My European City” - un proiect care are ca
scop să ridice nivelul de conştientizare a cetăţenilor şi să-i facă să realizeze că
Europa face parte din viaţa lor de zi cu zi. Partenerii proiectului sunt: Consiliul
oraşului Nottingham (Anglia), El Tranvia (Spania), Graine d’Europe (France),
Municipalitatea Jelgava (Letonia), Polites (Polonia), Fundaţia de cercetare
Genista (Malta), Municipalitatea Rozaje (Muntenegru), Funda�ia Iaşi-Capitală
Culturală Europeană şi Municipalitatea Arad (România).

FOTOGRAFIIDIN ARADULMEU
EUROPEAN

INFORMATII UTILE

Cum pot participa?

- Competiţia este online, gratuită şi
deschisă pentru toată lumea

- Participanţii sub 18 ani pot participa prin
semnarea şi trimiterea unui acord
parental (model pe site)

- Fotografiile trebuie realizate în cadrul
teritoriilor ce ţin de oraşele partenere:
Iaşi, Arad, Jelgava, Nottingham, Malta,
regiunea Pays-de-la-Loire, Szczecin,
Rozaje, Zaragoza.

- Fiecare participant poate posta o singură
poză pentru fiecare categorie de concurs
(dimensiunea maximă, 5 Mb, high-def-
inition, în formatele png, gif, jpg).

- Concurenţii îşi vor păstra drepturile de
copyright, dar, prin intrarea în concurs,
oferă drepturi de utilizare şi diseminare
a fotografiei în cadrul propriilor eveni-
mente, către reţeaua My European City
şi partenerii săi.

Date importante

- Lansarea oficială – Vineri, 12 septem-
brie ora 00.00

- Încheierea concursului - Vineri, 10
octombrie ora 24.00

- Juriul din partea „My European City” se
va întruni între 13 şi 17 octombrie.

- Câştigătorii vor fi anunţaţi cel mai târz-
iu, Vineri, 17 octombrie.

DATELE DE CONTACT ALE
ORGANIZATORULUI

Camille Ledean / Graine d’Europe
Tel. + 33240201634
contact@myeuropeancity.eu
www.myeuropeancity.eu

My European City

Nora Grosan / Municipalitatea Arad
Tel. +40257212478
www.primariaarad.ro

O competiţie foto europeană care
te invită să descoperi Europa
la tine acasă
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