Proiectul National „Eco-Fotografia Anului”, ediția a VI-a, 2014.
„ECO-FOTOGRAFIA ANULUI” este un proiect national de ȋncurajare a observării mediului ȋnconjurător
şi reliefare a valenţelor pozitive ale acestuia, prin imagini.
SE ADRESEAZA: unitatilor de invatamant PRESCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL
PERIOADA DE INSCRIERE: 15 ianuarie - 15 martie 2014
Calendar:
15 ianuarie - 15 martie 2014 – ȋnscrierea ȋn concurs, trimiterea fotografiilor;
La nivelul școlii noastre, termenul este 05 martie 2014
01 – 31 mai 2014 – votul on-line pentru Premiul de Popularitate;
iunie 2014 – desemnarea câştigătorilor
Simpozion CCDG 2014 - acordarea premiilor.
Proiectul se va derula astfel:
1. Pe internet (www.evenimenteco.ro)- unde vor fi postate toate fotografiile participante şi unde publicul va putea
să voteze fotografia favorită, desemnându-se astfel premiul de popularitate;
2. Prin organizarea unei expozitii cu cele mai reuşite fotografii (fotografiile vor fi selectate de către un juriu
alcătuit din reprezentanţi ai ANPM, cadre didactice, fotografi profesionişti, jurnalişti, reprezentanţi ai CCDG
(Centrul Carpato Danubian de Geoecologie) şi Editurii Decesfera Media).
Regulamentul de participare:
1. Coordonează acțiunea, la nivelul școlii noastre, prof Laza Mihaela și prof Szatmari Edit
Dacă înscrie minim 5 elevi în concurs un profesor poate deveni coordonator.
Coordonatorul (coordonatorii) va (vor) populariza proiectul ȋn rândul elevilor, va primi fotografiile celor care
doresc să participe.
2. Fotografiile participante trebuie să fie originale, neprelucrate, să aparţină celui care doreşte să le ȋnscrie ȋn
Proiect (ȋn cazul ȋn care se va descoperi că o fotografie nu aparţine celui care a ȋnscris-o, organizatorii nu-şi asumă
nicio responsabilitate faţă de eventualele pretenţii ale celui care dovedeşte că fotografia ȋi aparţine). Ȋn plus,
fotografiile copiate nu vor fi jurizate.
3. Acceptul părintelui sau al tutorelui legal este necesar pentru a posta fotografii cu imaginea unor minori.
Obţinerea acceptului revine coordonatorului, iar organizatorii nu-şi asumă răspunderea pentru eventuale plângeri.
4. Imaginile acceptate ȋn Proiect trebuie sa fie la o rezoluţie cât mai mare şi să nu fie mai mici de 300 kb.
5. Toate imaginile trimise organizatorilor vor conţine o scurtă descriere a modului în care a fost realizată
fotografia (data şi locul expunerii, tehnica fotografică utilizată).
6. Ȋn ceea ce priveşte votul pentru premiul de popularitate, vor fi descalificate fotografiile pentru care se constată
voturi incorecte/fraudate.
7. Ȋn proiect vor fi acceptate numai imagini care să prezinte aspectul pozitiv al mediului ȋnconjurător.
Modalitatea de ȋnscriere
1. Coordonatorii ȋnscriu şcoala ȋn Concurs, prin trimiterea formularului de ȋnscriere (unul singur la nivelul
şcolii).
2. Coordonatorii primesc fotografiile în format electronic ale copiilor/elevilor care doresc să participe şi apoi le
pun pe un CD.
3. Organizatorilor li se vor trimite ȋn intervalul 15 ianuarie - 15 martie 2014, prin poştă, un plic care va conţine:
- CD-ul cu toate fotografiile; va fi trimis un singur folder cu toate fotografiile ȋnscrise ȋn concurs şi numerotate
astfel:
1.SCOALA_GIMNAZIALA_GEORGE_CALINESCU2C_ONESTI2C_ANDREI_POPESCU.jpg;
2.SCOALA_GIMNAZIALA_GEORGE_CALINESCU2C_ONESTI2C_ALINA_DIMA.jpg;
- fişa de ȋnscriere (anexă a prezentului Regulament) semnată de coordonator;
- un index al fotografiilor, după modelul:

- acest tabel trebuie să se regăsească şi ȋn variantă electronică, pe CD-ul trimis organizatorilor);
- o copie după chitanţa care dovedeşte plata participării fotografiilor ȋnscrise ȋn Proiect.
Participarea ȋn cadrul Proiectului „Eco fotografia anului” presupune plata fiecărei fotografii ȋnscrise,
conform algoritmului următor:
De la 5 la 10 fotografii ȋnscrise – 10 RON/fotografie
De la 11 la 30 fotografii ȋnscrise – 9 RON/fotografie
De la 31 la 49 fotografii ȋnscrise – 8 RON/fotografie
50 şi peste 50 de fotografii ȋnscrise – 5 RON/fotografie / în școala noastră estimăm că vom avea
peste 50 fotografii pt că anul trecut am participat cu 51 fotografii.

Premii:
Toţi participanţii (concurenţii) vor primi diplome de participare.
Şcolile participante (directorii unităţilor şcolare) şi coordonatorii vor primi diplome de participare la Proiect.
Şcolile participante vor primi ȋn luna iunie un set cu fotografiile ȋnscrise ȋn Proiect pentru a organiza la
nivelul şcolii şi al comunităţii ediţii locale ale Proiectului.
TOATE şcolile care vor avea cel puţin 100 de fotografii ȋnscrise ȋn Proiect vor primi un premiu special.
Categorii de premii:
Premiul I: Marele Premiu şi Titlul de Eco fotografia anului:
- un aparat foto digital şi o ramă foto digitală
Premiul II: un aparat foto digital
Premiul III: o ramă foto digitală
5 Menţiuni: produse personalizate + cărţi de la Editura Decesfera Media
5 Menţiuni : categoria Junior (pentru elevii cu vârste de până la 14 ani)
Premiu de popularitate: un premiu surpriză pentru cea mai votată fotografie pe site-ul Proiectului,
(www.evenimenteco.ro).
Coordonatorii locali de Proiect (profesorii) sunt rugați să menționeze Coordonatoriilor de la nivelul școlii
Nume

Prenume

CNP

Telefon

E-mail

NU UITAȚI, data limită, 5 Martie 2014!
Atenție la datele din tabel!

