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Concursul de fotografie și film „Zona noastră” 

  

  

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” vă invită să vă înscrieți, în 

perioada 01 februarie – 31 martie 2022, la Concursul de fotografie si film „Zona noastră”, care 

se va desfășura în perioada 01 august-30 septembrie 2022.  

Concursul este parte a proiectului „QR4ALL”, proiect finanțat prin sub-măsura 19.3 - 

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.  

Scopul concursului este de a implica comunitatea locala în promovarea turistică a 

teritoriului GAL „Dealurile Bohotinului”.  

  

 

Tematică și secțiuni   

• Secțiunea de fotografie instantaneu cu tema „Zona noastră”– fotografia trebuie să ilustreze 

obiective istorice, culturale sau naturale, tradiții sau activități meșteșugărești și să redea cat mai 

bine imaginea satului.  

• Secțiunea fotoreportaj cu tema „Zona noastră”- trebuie să conțină fotografii și text însoțitor 

în care să se puncteze originalitatea și calitatea informației de interes pentru comunitate, 

ilustrând obiective istorice, culturale sau naturale, tradiții sau activități meșteșugărești. Textul 

trebuie să fie concis și bine delimitat și să cuprindă între 1000-3000 de caractere.  

• Secțiunea film scurt metraj cu tema „Zona noastră”– documentar sau interviu care să descrie 

viața în satul nostru. Recomăndam ca textul să conțină maximum 500 cuvinte, iar durata  

filmului să fie de maximum 5 minute. Filmul trebuie să descrie un obiectiv istoric, cultural sau 

natural, tradiții sau activități meșteșugărești sau chiar legende ale locului.  

  

❖ Specificații tehnice  

• Pentru secțiunea instantaneu, fotografiile (în format electronic – pe CD, DVD etc.) vor veni 

și cu o scurtă descriere a locului unde au fost făcute. Fiecare autor poate trimite maxim 4 
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fotografii (alb-negru şi/sau color) minim 600 dpi, în format JPEG, se accepta doar fotografii 

neprelucrate software.  

• Pentru secțiunea fotoreportaj se vor trimite 1-4 fotografii (format şi condiții menționate mai 

sus, la secțiunea instantaneu), având atașat textul care trebuie să cuprindă între 1000-3000 de 

caractere. 

• Pentru secțiunea film – scurt metraj: Înscrierea în concurs se poate realiza individual sau în 

echipă (în cazul în care se câștigă un premiu în echipă se desemnează o persoană pentru 

ridicarea premiului) şi se va face prin încărcarea unui film de scurt metraj (documentar sau 

interviu), menit să pună în valoare tema concursului. Înregistrarea video va avea o rezoluție 

minimă de 640×360 px., iar durata filmului trebuie să fie de maximum 5 minute și se pot 

preda  în format electronic – pe CD, DVD sau stick de memorie.   

  

  

Calendarul concursului   

• Perioada de înscriere în concurs: persoanele interesate se pot înscrie în perioada 01.02.2022-

30.03.2022. Formularul de înscriere va fi trimis la adresa de email 

gal_dealurilebohotinului@yahoo.com sau pe pagina de Facebook Gal Dealurile Bohotinului.   

• Workshop/Atelier de lucru privind tematica concursului – toți participanții înscriși la 

concurs vor participa la un workshop care va avea loc în perioada 01-30.04.2022.   

• Depunerea lucrărilor: în perioada 02.05.2022-30.08.2022 concurenții vor realiza lucrările și le 

vor depune la sediul GAL Dealurile Bohotinului.  

• Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 01-30.09.2022.  

 

✓ Vârsta minima de participare este de 14 ani.  

  

 

Utilizarea fotografiilor/ filmelor. Copyright  

Participanții acceptă utilizarea acestor materiale în cadrul proiectului prin transferul 

dreptului de a reproduce/edita fotografiile/ filmele în scopul promovării concursului și imaginii 

mailto:gal_dealurilebohotinului@yahoo.com
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Asociației GAL „ Dealurile Bohotinului”, la nivel național şi internațional, raportării și 

evaluării în legătură cu concursul din cadrul proiectului.  

Organizatorii își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde fotografiile / filmele 

trimise de participanți vor fi făcute publice.   

Materiale acceptate în cadrul proiectului sunt cele realizate și transmise de către concurenți, 

sunt libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în 

orice scop de către organizatori, fără obligația de a acorda ulterior compensații pentru utilizarea 

lor. Participanții declară pe proprie răspundere că materialul le aparține și își asumă răspunderea 

legală pentru folosirea unor materiale care nu le aparțin/nu au fost realizate de către cel care se 

înscrie în concurs.  

  

Organizatorul va menționa numele realizatorilor alături de lucrările diseminate/ reproduse/ 

expuse.  

  

 

Reguli organizatorice  

Participanții vor înscrie numai fotografii / filme cu tematica specificată;  

• Fotografiile/ filmele trebuie să fie originale, realizate de concurenți şi să nu mai fi concurat într-

o competiţie similară. Orice fotografie/ film sau imagine însușită într-un mod ilegal va fi 

respinsă din concurs;  

• Lucrările care aduc referire la orice formă de discriminare sau care produc lezarea imaginii unei 

persoane, unui grup de persoane sau instituții vor fi respinse din concurs;  

• Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea fotografiilor sau accidentele survenite 

cu acestea în timpul transmiterii/transportului/suportului digital etc;  

• Organizatorii concursului se obligă să trateze cu cea mai mare grijă fotografiile;  

• Concurenții se pot înscrie la concurs o singură dată cu un număr maximum de 4 fotografii / 1 

film/1 fotoreportaj. În cazul înscrierilor multiple, se va lua în considerare numai prima înscriere 

(după data transmiterii);  
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• Fotografiile/filmele trimise la concurs, indiferent daca au fost respinse, admise și/sau premiate 

nu se înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în folosință Asociației GAL „Dealurile 

Bohotinului”  

• Dreptul exclusiv de utilizare a fotografiilor înscrise în concurs va aparține Asociației GAL 

„Dealurile Bohotinului”.  

• Concurenţii poartă întreaga răspundere asupra fotografiilor trimise la concurs. Aceştia trebuie să 

se asigure că fotografiile respective nu încalcă dreptul persoanelor la proprietate fizică sau 

intelectuală, la propria imagine sau la intimitate. Organizatorul concursului nu poate fi, sub nici 

o formă, făcut responsabil pentru aceste consecinţe.  

• Organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide unilateral modificarea perioadei de desfăşurare a 

concursului, modificările fiind aduse la cunoștință pe www.dealurile-bohotinului.ro; de 

asemenea, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în 

prezentul Regulament în perioada desfășurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu 

înainte de a anunța Publicul despre aceste modificări.  

• Înscrierea în concurs presupune acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal al 

participanților;  

• Organizatorul își rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste condiții şi de 

a nu onora solicitările venite din partea participanților care încalcă condițiile de organizare a 

concursului printr-un act de rea-credință care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă 

sau un abuz. Prin fraudă se înțeleg: orice acțiune sau inacțiune a participantului care constituie o 

încălcare sau o tentativă de încălcare a obligațiilor sale legale sau a celor asumate prin 

participarea la concurs, cu intenția de a produce fie organizatorilor, fie unui terț, un prejudiciu 

de orice natură sau de a obține un folos necuvenit pentru şi/sau pentru o altă persoană sau 

acțiunea/inacțiunea participantului care are drept consecință producerea unui asemenea 

prejudiciu sau obținerea unui asemenea avantaj.  

• În momentul primirii premiilor, câștigătorii vor fi legitimați (prezentare C.I., în original) și 

semna un proces verbal de predare-primire a premiilor.  

• Nerespectarea uneia din condițiile și regulile menționate în acest regulament atrage după sine 

descalificarea concurentului;  

• Trimiterea lucrărilor presupune că participanții au acceptat integral condițiile prezentului 

regulament;  

http://www.colineleiasilor.ro/
http://www.dealurile-bohotinului.ro/
http://www.colineleiasilor.ro/
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Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

În vederea desfășurării concursului, datele cu caracter personal ale participanților vor fi 

prelucrate de către Asociația GAL „Dealurile Bohotinului”.   

  

Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul concursului:  

În cadrul concursului, operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date 

cu caracter personal: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, data nașterii, CNP, 

serie și număr CI, localitatea de reședință.  

Codul numeric personal și serie și număr C.I. va fi colectat pentru plata taxelor și 

impozitelor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.  

Scopul procesării- datele cu caracter personal ale participanților la concurs vor fi prelucrate 

în vederea organizării și desfășurării concursului, desemnării și validării câștigătorilor, atribuirii 

premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile, raportările periodice și finale 

către finanțator.  

  

Concursul este parte a proiectului „QR4ALL”, proiect finanțat prin sub-măsura 19.3 - 

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală.  
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Formular de înscriere 

Concursul de fotografie si film „Zona noastră” 

 

Numele ___________________ prenumele __________________________, vârsta ______, 

adresa: str._______________________, nr. _______, localitatea ____________________, 

județul ___________, telefon ____________, e-mail _______________________.  

  

În calitate de participant la Concursul de fotografie si film „Zona noastră” ediția I, declar 

că am citit și sunt de acord cu regulamentul de participare al concursului, inclusiv informațiile 

de prelucrare a datelor cu caracter personal și am dreptul să mă înscriu la 

următoarea/următoarele  categorii:  

  

□  Secțiunea de fotografie instantaneu cu tema „Zona noastră”  

□  Secțiunea fotoreportaj cu tema „Zona noastră”  

□  Secțiunea film scurt metraj cu tema „Zona noastră”  

 

Am citit si sunt de acord cu termenii si condițiile prezentate in Regulamentul Concursului.  

 

 

Data________________                                                                          Semnatura____________  

   

 

GDPR  

Am citit și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile legii în 

scopul prezentat in Regulamentul Concursului. 

  

  

Data________________                                                                          Semnatura____________  


