CONCURS – COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI
organizat de Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de
Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara.
Regulamentul concursului COMUNITATEA MEA ÎN IMAGINI
Descrierea tematicii
Participanții trebuie să trimită fotografii prin care să suprindă specificul comunităților sociale din
care fac parte. Pot fi fotografii prin care să documenteze anumite interacțiuni sociale, pot fi
portrete ale unor oameni care au profesii/meserii reprezentative pentru zona în care locuiesc.
Competiția încurajează exprimarea creativă, diversă și și liberă asupra tematicii enunțate.
Înscrierea la concurs
Poate participa la concurs orice concurent care în anul școlar 2020-2021 este într-unul dintre cei
doi ani terminali ai liceului, indifferent de localitatea sau județul de reședință, statut dovedit printro adeverintă sau act oficial din partea instituției de învățământ unde este elev.
Fotografiile pot fi făcute cu telefonul/camera foto cu condițiile să respecte criteriile ce sunt
enunțate mai jos.
Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere și trimiterea fotografiilor cu care
participanții își declară intenția de a participa la concurs. Formularul de înscriere și fotografiile se
vor transmite pe e-mail la adresa: sociologie@e-uvt.ro
Fiecare participant poate să înscrie în concurs maxim 3 fotografii diferite.
După primirea fișierelor reprezentând fotografiile înscrise în concurs, participanții vor primi un email de confirmare.
Fotografiile trebuie să fie în formatul JPEG și să aibă o rezoluție de minim 2000 pixeli pe latura
lungă.
Dimensiunea maximă a fișierelor nu trebuie să depășească 15 MB.
Numele fotografiilor vor fi sub forma Nume_Prenume_fotografia1, ș.a.m.d
Vor fi acceptate fotografiile așa cum rezultă direct din telefon/cameră sau fotografiile ce conțin cel
mult următoarele modificări obținute prin editarea imaginii în etapa de postprocesare: - tăiere sau
reîncadrare – precum și prelucrări simple de tipul: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de
culoare, luminozitate, contrast, saturaţie, corecţie perspectivă.
Nu vor fi admise: fotomontajele, adăugarea, modificarea sau eliminarea unor elemente din cadrul
compoziției, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare.
Nu sunt admise fotografiile care folosesc tehnica expunerii multiple,
aparat/cameră/telefon sau din editare/post-procesare.

realizate

Nu se acceptă fotografii în care participantul la concurs este și subiectul fotografiei.

de

Nu se acceptă fotografii cu conținut obscen, defăimător, inadecvat, cu conotații sexuale sau care
exprimă forme de agresivitate.
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există suspiciuni că nu
respectă cerințele prezentului Regulament.
În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de înscriere, aceștia
pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia la adresa
sociologie@e-uvt.ro.
Candidații vor furniza o adresă de e-mail validă, pe care organizatorii concursului „Comunitatea
mea în imagini” o vor folosi ca mijloc de comunicare cu aceștia.
Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin email de la
organizatori.
Drepturile de autor și protecția datelor personale
Participantul declară, în mod implicit, prin înscrierea de fotografii în concurs, că este deținătorul
drepturilor de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale în cazul în care se
dovedește că nu este autorul acestora.
Drepturile de autor asupra fotografiilor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora, care își
exprimă în mod expres acordul pentru ca organizatorii concursului să stocheze, comunice,
publice și distribuie fotografiile înscrise în concurs, cât și informațiile privitoare la autorii
acestora, fără nici o restricție de fond sau de formă, atât în cadrul concursului cât și pe
parcursul unor viitoare evenimente sau manifestări, în scopul susținerii și promovării
Departamentului de Sociologie, Facultății de Sociologie și Psihologie sau a Universității de Vest
din Timișoara.
Participanții, prin înscrierea la concursul „Comunitatea mea în imagini”, își exprimă acordul
pentru prelucrarea datelor lor personale așa cum au fost furnizate organizatorului.
Organizatorii concursului nu își asumă în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terțe părți
vor descărca/utiliza materialele de pe site-ul sau paginile de facebook ale Concursului sau din
alte surse.
Jurizarea
Fotografiile înscrise în concurs vor fi evaluate de către o comisie de jurizare, formată din cadre
didactice și studenți ai departamentului de Sociologie
Programul de desfășurare a deliberărilor, precum și criteriile de jurizare se vor stabili de comisia
de jurizare.
Fiecare fotografie trimisă de către un candidat va primi un punctaj între 1 si 5 pe fiecare dintre
următoarele criterii:
1.
Funcția socială a fotografiei sau felul în care fotografia evocă sau redă ipostaze sociale
ale comunității
2.
Compoziția fotografică (modul în care subiectul/subiecții sunt reprezentați în cadrul
fotografic, în raport cu alți subiecți, cu fundalul, etc.)

3.
Componenta artistică a fotografiei (aspecte de cromatică și contraste de culoare,
dinamica cadrului)
4.

Originalitatea imaginii (gradul în care fotografiile aduc o notă de noutate)

Punctajul obținut de fiecare fotografie va fi suma punctajelor pe fiecare criteriu. Punctajul
concurentului va fi scorul obținut din cumularea punctajelor pentru fiecare dintre fotografiile pe
care le-a înscris în concurs. Punctajul maxim pe care îl poate obține o fotografie înscrisă în
concurs este 20 puncte, iar punctajul maxim pe care îl poate obține un concurent prin fotografiile
cu care a participat este 60 puncte.
Hotărârile comisiei de jurizate nu pot face obiectul niciunor contestații, ele fiind definitive și
irevocabile.
Premii:
Primii 3 clasați vor primi diplome și pachete promoționale din partea FSP

- Calendarul de desfășurare a concursului/competiției;
Etapa I: Înscrierea între: 12.04-30.04
Etapa a II-a: Jurizarea: 03.05-21.05
Etapa a III-a: Anunțarea rezultatelor: 24.05

- Modalitatea de înscriere la concurs;
Poate participa la concurs orice concurent care în anul școlar 2020-2021 este într-unul dintre cei
doi ani terminali ai liceului.
Fotografiile pot fi făcute cu telefonul/camera foto cu condițiile să respecte criteriile ce sunt
enunțate mai jos.
Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere și trimiterea fotografiilor cu care
participanții își declară intenția de a participa la concurs. Formularul de înscriere și fotografiile se
vor transmite pe e-mail la adresa: sociologie@e-uvt.ro
Fiecare participant poate să înscrie în concurs maxim 3 fotografii diferite.
După primirea fișierelor reprezentând fotografiile înscrise în concurs, participanții vor primi un email de confirmare.
Fotografiile trebuie să fie în formatul JPEG și să aibă o rezoluție de minim 2000 pixeli pe latura
lungă.
Dimensiunea maximă a fișierelor nu trebuie să depășească 15 MB.
Numele fotografiilor vor fi sub forma Nume_Prenume_fotografia1, ș.a.m.d
Vor fi acceptate fotografiile așa cum rezultă direct din telefon/cameră sau fotografiile ce conțin cel
mult următoarele modificări obținute prin editarea imaginii în etapa de postprocesare: - tăiere sau

reîncadrare – precum și prelucrări simple de tipul: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de
culoare, luminozitate, contrast, saturaţie, corecţie perspectivă.
Nu vor fi admise: fotomontajele, adăugarea, modificarea sau eliminarea unor elemente din cadrul
compoziției, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare.
Nu sunt admise fotografiile care folosesc tehnica expunerii multiple,
aparat/cameră/telefon sau din editare/post-procesare.

realizate

de

Nu se acceptă fotografii în care participantul la concurs este și subiectul fotografiei.
Nu se acceptă fotografii cu conținut obscen, defăimător, inadecvat, cu conotații sexuale sau care
exprimă forme de agresivitate.
Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există suspiciuni că nu
respectă cerințele prezentului Regulament.
În situația în care participanții întâmpină probleme cu privire la procedura de înscriere, aceștia
pot solicita asistență organizatorului, folosind datele de contact ale acestuia la adresa
sociologie@e-uvt.ro.
Candidații vor furniza o adresă de e-mail validă, pe care organizatorii concursului „Comunitatea
mea în imagini” o vor folosi ca mijloc de comunicare cu aceștia.
Predarea se consideră validată odată cu primirea mesajului de confirmare prin email de la
organizatori.

- Criteriile de participare;
-Participanții trebuie să fie într-unul dintre ultimii ani de liceu (adeverință elev)
-Formularul de înscriere completat și trimis pe adresa sociologie@e-uvt.ro
-Trimiterea fotografie/fotografiilor, în codițiile prezentate, pe adresa sociologie@e-uvt.ro.

