REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE
“ORAȘUL MEU”
Concursul se adresează elevilor din Liceul Charles Laugier Craiova, pasionați de
fotografie, care doresc să-și promoveze localitatea în care trăiesc sau învață.
Nume proiect: “ORAȘUL MEU”
ARGUMENT
In contextual actual al încercării de a păstra nealterată identitate națională, concursul
urmărește formarea și cultivarea unei identități locale. Tinerii trebuie să-și asume cu mândrie
apartenența la o comunitatea natală, devenind, în același timp, conștienți de realitățile
localității lor, fie că provin din mediul urban sau din cel rural. Concursul a fost gândit ca o
concretizare extrașcolară a domeniului Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor.
Caracterul deschis al concursului fac posibilă o comunicare dincolo de limitele
convenționale ale unui spațiu, accentuându-se, astfel, puterea imaginii.
OBIECTIVELE CONCURSULUI


Dezvoltarea spiritului critic și gustului pentru frumos;



Cultivarea atenției pentru detaliu;

BENEFICIARI: Elevi, profesori, comunități locale.
ORGANIZATORI: Liceul Charles Laugier Craiova
Prof. Căprioară Cristiana
Prof. Ciorbagiu-Naon Diana
Prof. Obretin Ioana Jeni
Condiţii de participare: La acest concurs pot participa elevi din clasele IX-XII ai
Liceului Charles Laugier
Perioadă înscriere: 18.03.2019 - 25.03.2019

Perioadă desfăşurare: 26.03.2019 - 29.03.2019
Desfășurarea concursului:
Participanții pot înscrie în concurs maxim 2 fotografii, format A4(21x29,7cm) , A5
(15x21cm) sau 13x18cm, însoțite de o scurtă descriere. Fotografiile vor avea scrise pe verso,
în colțul din dreapta jos, titlul lucrării, numele și clasa elevului.
Mențiuni:
 Materialele vor reflecta realități ale localității de domiciliu sau ale celei în care
studiază elevul.
 Fotografiile trebuie să fie originale și să nu mai fi fost publicate anterior.
 Fotografiile înscrise în concurs nu au voie să fie decât minim editate
(luminozitate, contrast, saturație, nivele de culoare).
Fotografiile, însoțite de fișa de înscriere și o scurtă descriere a lor, vor fi depuse
într-un plic format A4, la biblioteca instituției organizatoare: Liceul Charles Laugier, cu
menţiunea

pentru

concursul Orașul

meu, și

trimise

la

adresa

de

e-mail

concursfotografiedigitală@gmail.com. În mesajul electronic se va completa ca subiect
numele

participantului

iar

corpul

mesajului

va

conține

o

scurtă

descriere

a

fotografiei/fotografiilor.
Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost sau nu premiate, nu se înapoiază
autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorului. Organizatorul concursului are dreptul de
a optimiza, adnota, dezvolta, modifica, reproduce în scopul promovării concursului.
Termen de expediere: 25 martie 2019;
Nu vor fi acceptate fotografiile care:


nu ilustrează tema concursului;



conțin orice formă de violență, cruzime sau prezintă scene n care se produce
durere vătămare;



prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi
încălcată;



promovează orice fel de discriminare;



au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;



pot aduce prejudicii unei persoane;



sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin concurentului;



conțin publicitate sau materiale promoționale;

Pozele vor fi postate pe pagina de facebook a liceului. Fotografia care va primi cele
mai multe voturi (like-uri) va fi premiată cu premiul de popularitate.
In perioada desfășurării concursului (26.03.2019 - 29.03.2019) fotografiile vor fi
expuse în holul sălii de festivități a Liceului Charles Laugier.
Criteriile de evaluare a fotografiilor vor fi:


ilustrarea temei;



creativitate şi originalitate;



calitatea tehnică de fotografiere.

Câștigătorii (premiul I, II, III, mențiune și premiul de popularitate) vor fi anunțați pe
01 aprilie 2019 pe pagina liceului.

Fișă de înscriere la concursul de fotografie Orașul meu

Numele și prenumele elevului:
Localitatea de domiciliu:
Clasa:
Orașul:

Nr.crt
1.
2.

Titlul lucrării

