Concurs FOTO cu premii: APA VIEȚII – VIAȚA APEI

REGULAMENT
1. SCOP
Concursul are ca obiectiv conștientizarea tinerilor asupra importanței apei și a
numeroaselor feluri în care apa e prezentă în viața noastră de zi cu zi, dar și a
protejării acestei prețioase resurse.
Concursul constă în prezentarea imaginilor (fotografii) pe tema apei (detalii în
secțiunea următoare), realizate de concurenți, spre selecție și evaluare de
către un juriu numit de organizatori.
Prin popularizarea lucrărilor din acest concurs și a temei lor de inspirație,
publicul larg va vedea apa și rolul ei în viața noastră prin ochii copiilor și
tinerilor, cei cărora le va reveni responsabilitatea viitoare a păstrării mediului.
2. TEMĂ
Aquatim și Fundația Aquatim urmăresc educarea publicului, în special a
tinerilor, în spiritul unei abordări responsabile și preocupării față de mediu, a
aspectelor legate de apă. În acest sens, încurajăm curiozitatea și deschiderea
față de natură și tehnică, observarea mediului înconjurător, creativitatea și
spiritul inovativ și responsabilitatea pentru resursele naturale moștenite,
începând cu comunitatea în care trăim și până la nivel global.
Urmărim, prin acest concurs, să încurajăm copiii și tinerii să exploreze creativ
toate aspectele apei ce au legătură cu viața: ciclul urban al apei, circuitul în
natură, apa, ca mediu de viață pentru plante și animale, dar și ca suport
necesar activităților omului, apa ca sursă de energie și cale de transport,
simbolistica apei, ritualuri și obiceiuri etc.
Recomandăm participanților să exploreze și tema Zilei Mondiale a Apei 2020,
„Apa și schimbările climatice”, precum și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
(ODD) de pe agenda ONU legate de apă și mediu, și anume obiectivul 6 – Apă
curată şi sanitaţie, obiectivul 11 – Oraşe şi comunităţi durabile , obiectivul 13 Acţiune climatică și obiectivul 14 – Viață acvatică. Mai multe detalii despre Ziua
Mondială a Apei se găsesc aici: https://www.worldwaterday.org/ iar despre
obiectivele de dezvoltare durabilă, aici: http://dezvoltaredurabila.gov.ro.
Ne dorim ca poveștile despre apă pe care le vom scoate la lumină în acest
concurs să inspire tuturor generațiilor un comportament responsabil vizavi de

resursele de apă și să dezvolte, în rândul tinerilor, o atitudine proactivă, de
răspuns la problemele de mediu cu care ne confruntăm, printre care criza
resurselor și schimbările climatice.
3. ORGANIZATORI
Organizatorii concursului sunt:
- Fundația Aquatim, persoană juridică de drept privat, având sediul în
Timişoara 300081, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, camera 302, judeţul Timiş,
înregistrată în Registrul Fundațiilor și Asociațiilor cu numărul de înregistrare
16056/B/2018, cod fiscal 40385763/08.01.2019
și
- Aquatim SA, operator regional al serviciilor de apă și canalizare, cu sediul în
Timișoara 300081, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, județul Timiș, înregistrată la
Registrul Comerțului cu nr. J35/4096/1992, cod fiscal RO 3041480.
4. PARTICIPANȚI
Concursul se adresează publicului larg, fiind vizate două categorii de vârstă:
- 6-12 ani (la data înscrierii în concurs concurenții trebuie să aibă
minim 6 ani împliniți și să nu fi împlinit încă 13 ani);
- 13-18 ani (la data înscrierii în concurs concurenții trebuie să aibă
minim 13 ani împliniți și să nu fi împlinit încă 19 ani).
5. DESFĂȘURARE CONCURS
5.1. Înscriere
Fiecare participant poate înscrie la concurs maxim 3 fotografii, regula valabilă
pentru ambele categorii de vârstă.
Lucrările vor fi trimise prin e-mail, pe adresa concursfoto@aquatim.ro, până la
data de 31 august, ora 24 (ora trimiterii e-mailului), în format electronic.
Fotografiile înscrise trebuie să fie fișier de tip .jpg, .tiff, cerințe minime
rezoluție 300 dpi, 1200 x 1800 pixeli. Fotografiile pot fi procesate minimal
(încadrare, lumină, culoare), nu se acceptă însă colajele. Se recomandă
folosirea wetransfer, în cazul în care dimensiunea totală a fișierelor trimise
depășește 8M.
La expedierea lucrărilor, acestea vor fi însoțite OBLIGATORIU de un text care va
conține: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, vârsta (împlinită la data
trimiterii), precum și date de contact (număr de telefon, adresă).

Denumirea fișierului va conține titlul lucrării, cuvintele care formează titlul
fiind despărțite cu cratimă. Nu se vor folosi diacritice. De exemplu:„apa-siorasul”, „bulevardul-bega” etc.
Concurenții vor primi un mesaj de confirmare a înscrierii în cel mult 48 de ore
de la primirea e-mailului. Lucrările se consideră înscrise numai dacă există
acest mesaj de confirmare. În lipsa unei confirmări scrise, concurenții trebuie
să se adreseze organizatorilor, la telefon 0743098075 (luni-vineri, 7-15) sau email loredana.leordean@aquatim.ro, persoană de contact Loredana Leordean.
5.2. CALENDAR
1 august
1 august -31 august
1 septembrie - 10 septembrie
11 septembrie

lansare
înscrierea lucrărilor
selecție și evaluare
anunțarea câștigătorilor

6. JURIZARE SI ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR
6.1. Toate fotografiile înscrise în concurs vor fi jurizate conform criteriilor
fotografice (încadrare în temă, compoziţie, cromatică, poveste etc.), iar
încadrarea în temă este o condiție obligatorie. Câştigătorii vor fi aleși de către
un juriu format din reprezentanți ai fundației Aquatim și fotografi și/sau
persoane cu cultură fotografică, ce vor fi menționați de către organizatori.
6.2. Câştigătorii concursului vor fi anunţați:
- prin comunicat de presă și publicare pe site www.aquatim.ro și pagina de
Facebook www.facebook.com/aquatim.sa;
- prin mesaj e-mail, pe adresa furnizată de concurenți în procesul de înscriere.
7. PREMII
7.1. Premiile acordate în acest concurs sunt: locul I – 300 lei, locul II – 200 lei,
locul III – 100 lei, pentru fiecare categorie.
7.2. În momentul primirii premiilor, câștigătorii sau tutorii legali ai acestora vor
prezenta un act de identitate și vor avea obligația de a completa și semna un
proces verbal de predare-primire a premiilor.
8. MENȚIUNI
8.1. Potrivit legislației incidente în domeniu, drepturile de autor asupra
materialelor prezentate se nasc în sarcina creatorului lor, participanții fiind
direct răspunzători de autenticitatea lucrărilor puse în concurs. Prin simpla

participare la concurs, autorului materialelor își dă consimțământul ca acestea
să fie utilizate de către organizator, în mod liber (promovare, exploatare și
distribuire), cu menționarea numelui autorului, cu titlu gratuit, fără a putea fi
solicitate ulterior, de la organizator, eventuale pretenții materiale sau de altă
natură.
8.2. Prin înscrierea la concurs, participanții sau tutorii legali ai acestora își dau
implicit acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, colectate
de către organizator în vederea organizării, desfășurării și promovării
concursului. Dacă lucrările transmise surprind alte persoane recognoscibile,
participanții sunt obligați să transmită atașat și acordul acestora, cu privire la
utilizarea materialelor foto care îi privesc.
8.3. Materialele supuse jurizării nu trebuie să aducă atingere bunelor
moravuri, să incite la încălcarea ordinii publice, la discriminare de orice fel, ură
sau violență împotriva umanității.
8.4 Prin înscrierea la concurs, participanții se obligă să respecte prevederile
acestui regulament.
8.5 Organizatorii ȋși rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul
regulament, din motive întemeiate, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn
vigoare numai după anunțarea ȋn mod public, prin intermediul acelorași canale
de comunicare prin care regulamentul a fost făcut public anterior.
8.6 Nu se admit contestații.
9. CONTACT
Pentru detalii sau întrebări, ne puteți contacta.
Persoană de contact loredana.leordean@aquatim.ro, telefon 0743098075
(luni-vineri, 7-15).

