Concurs foto „Contact”
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu Asociaţia pentru
Promovarea Artei Fotografice „Gyulai Ferenc”, anunţă concurs de fotografie, cu
titlul „Contact”. Acest concurs este organizat în cadrul şirului de evenimente,
cu ocazia aniversării a 550 de ani de atestare documentară a oraşului Sfântu
Gheorghe.
Organizatorii aşteaptă acele opere ale fotografilor profesionişti şi a
celor amatori, care captează momente de legătură a oraşului, din trecut, prezent
şi viitor, concomitenţele, a legăturilor dintre locuitori şi oraş, feţele
oraşului Sfântu Gheorghe, pulsul şi ritmul oraşului şi a evenimentelor
importante petrecute aici, în oraş.
Obiectul concursului – condiţii de participare
La concurs, se pot trimite fotografii realizate în perioada 1 ianuarie
2009 – 1 septembrie 2011.
Fotografiile trebuie să reprezinte Sfântu Gheorghe, evenimente din Sfântu
Gheorghe, şi trebuie să se lege de tema dată.
Se pot depune şi lucrări formate dintr-o serie de fotografii, care au fost
realizate într-o perioadă mai lungă de timp, pe parcursul mai multor ani. În
aceste cazuri, nu există restricţie de timp.
Lucrările participante la concurs trebuie trimise în formă digitală, şi
tipărite, la adresa de e-mail foto550@sepsi.ro, cât şi la adresa: strada Petőfi
Sándor, nr. 6, Sfântu Gheorghe, cod 520008
Sunt recomandate următoarele teme: fotografii de ştiri – evenimente,
portretizări, portrete, fotografii artistice, sport, ştiinţă şi natură, relatări
din viaţa socială, fotografii documentare, umor.
Fotografiile sunt aşteptate cu formulare de înscriere completate.
Participanţii la concurs sunt rugaţi să completeze formularul citeţ, cu litere
de tipar.
Nu există taxă de înscriere.
Calendarul concursului
5 mai 2011 – anunţarea concursului,
15 septembrie 2011 – data limită de primire a fotografiilor,
10–15 octombrie 2011 – jurizare,
27 octombrie 2011 – conferinţă de presă, anunţarea câştigătorilor,
3 noiembrie 2011 – deschiderea expoziţiei. Gala de premiere va avea loc în ziua
deschiderii.
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Premii
Premiul I: 1000 de lei
Premiul II: 600 de lei
Premiul III: 400 de lei

Evaluarea fotografiilor participante la concurs
Operele vor fi evaluate de specialişti fotografi solicitaţi de
organizatori.
Juriul este format dintr-un fotograf din străinătate şi 4 fotografi de la
noi din ţară.
Juriul va acorda 3 premii: un premiu I, un premiu al II-lea şi un premiu
al III-lea. În mod excepţional, organizatorul partener va putea oferi un premiu
special.
Juriul are dreptul de a evalua individual o fotografie excepţională dintro serie de fotografii, serie care nu are şansa de a trece mai departe.
Juriul are obligaţia de a-i exclude din concurs pe toţi cei care nu
îndeplinesc toate condiţiile necesare!
Jurizarea nu este publica.
Anunţarea câştigătorilor va avea loc în cadrul conferinţei de presă.
Locul jurizării: Casa cu Arcade, Piaţa Libertăţii, nr. 7, Sfântu Gheorghe.
Drepturi de autor
Odată cu trimiterea materialelor pentru concurs, participantul acceptă
automat regulamentul concursului şi este de acord cu folosirea necondiţionată a
fotografiilor în publicaţii legate de concurs şi expoziţie, şi totodată, aceste
lucrări să fie prezentate on-line, cât şi păstrarea acestora în arhiva
concursului.
Fotografiile premiate vor putea fi folosite, cu titlu gratuit, pentru
promovarea concursului şi a expoziţiei, de către Primăria Municipiului Sfântu
Gheorghe şi de Asociaţia pentru Promovarea Artei Fotografice „Gyulai Ferenc”,
ofertanţii premiilor.
Concurentul ia la cunoştinţă faptul că îşi asumă răspunderea, în
totalitate, pentru daune cauzate de nerespectarea dreptului la intimitate şi
răspunderea pentru toate drepturile de autor, inclusiv responsabilitatea
financiară, în cazul unor eventuale cazuri de încălcare a dreptului la
intimitate, prin realizarea şi prezentarea (expunerea) fotografiilor trimise.
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Cerinţe tehnice şi de aspect
Corectarea fotografiilor trebuie realizată cu ajutorul unui monitor
calibrat corect, în profiluri de culoare sRGB.
Corecţia poate fi făcută prin mici modificări digitale, la nivelul
întregii fotografii, astfel: niveluri (levels), curbe graduale (curves),
echilibrul culorilor (color balance), coloristică/saturaţie (hue/saturation) şi
luminozitate/contrast (brightness/contrast), cât şi prin îndepărtarea greşelilor
tehnice survenite în momentul realizării fotografiei originale: zgârieturi, pete
de soluţii, particule de praf lipite pe senzorul de lumină.
Nu este permisă modificarea anumitor părţi sau detalii ale fotografiei!
Ţinând cont de faptul că, descrierea fotografiei în fotografia de presă, o
considerăm foarte importantă, concurenţii sunt rugaţi să ataşeze descrierea
corectă a fotografiei, din punct de vedere al formei şi conţinutului.
Descrierea poate avea maxim 200 de caractere, inclusiv spaţiile, şi în
cazul fotoreportajelor (seriilor), textul de introducere poate avea maxim 600 de
caractere.
Fotografia şi descrierea ei nu poate face referire la identitatea
fotografului şi la identitatea celui care l-a însărcinat, a agenţiei.
În baza practicii internaţionale, descrierea corectă a fotografiei
răspunde la următoarele întrebări:
1.
2.
3.
4.
5.

Când?
Cine?
Ce?
Unde?
De ce?

În unele cazuri concrete, dacă întrebarea nu-şi are rostul, nu trebuie formulat
nici răspunsul. În cele mai multe cazuri, acest lucru este valabil la întrebarea
nr. 5.

Numărul lucrărilor care pot fi trimise
Un participant poate trimite la concurs, 5 lucrări. Lucrarea poate fi
reprezentată de o fotografie individuală, sau de o serie de fotografii. O serie
poate cuprinde maxim 8 fotografii!
O fotografie poate fi trimisă o singură dată, ea neputând figura şi ca
fotografie individuală, şi ca parte a unei serii fotografice.
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Concurentul trebuie să trimită fotografii cu rezoluţie de cel puţin 3
megapixeli, iar forma tipărită trebuie să aibă dimensiunile de 30/40 cm sau
20/30 cm. Dimensiunea fotografiilor de serie nu poate să depăşească 20/30 de cm.

Formular de înscriere
Participarea la concurs este posibilă prin completarea formularului de
înscriere. Un participant poate concura cu un singur formular. Concurentul
certifică, în formularul de înscriere, faptul că acceptă condiţiile de
participare şi că fotografiile trimise corespund, din toate punctele de vedere,
cerinţelor de participare.

Anunţarea rezultatelor
Rezultatele finale ale concursului vor fi făcute publice în cadrul
conferinţei de presă, în urma zilelor de jurizare.
Gala de premiere va avea loc la deschiderea expoziţiei, la Casa cu Arcade,
în data de 3 noiembrie 2011.
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