
 
REGULAMENT SI GHID DE PARTICIPARE LA 

CONCURS /EXPOZITIE DE FOTOGRAFII 
2014/2015 

 
 

 
 
 
REGULA 1 : TEMA SI INTENTIA CONCURSULUI 
 
Doriti sa participati la un schimb de experienta de calatorii intr-un proiect colectiv? 
Acest concurs va este destinat!  Concursul se adreseaza persoanelor sau grupurilor 
deschise noilor culturi. Va puteti înscrie începând cu 1 noiembrie 2014. Data limita 
de trimitere a fotografiilor este fixata pe 5 septembrie 2015. Tema retinuta este :  
 
« CALATORII INTRE FRANTA SI ROMANIA - La intersectia amintirilor » 
 
Draga calatorule, ati poposit in Romania sau in Franta cu un aparat de fotografiat 
amator. Selectionati cliseele pe care le-ati realizat dumneavostra (cel mult 3) însotite 
de o mica legenda sau un text scurt (cel mult 5 linii). 
 
Momentele pe care le-ati surpris pe pelicula reveleaza detalii care v-au sedus, 
amuzat, sau chestionat, in tara unde le-ati facut. Ele evoca constraste cu culturile pe 
care le cunoasteti si arata modul in care dumneavoastra apreciati acesta descoperire. 
 
Concursul se adreseaza persoanelor in vizita mai mult sa mai putin lunga in tara 
fotografiata. Spiritul concursului este de a descoperi perceptiile noastre diferite de la 
o cultura la alta. 
 
Fotografiile selectionate de juriu vor fi aratate intr-o diaporama care va fi proiectata 
la Lyon în timpul exozitiei «La Intersectia amintirilor » organizata de Rhône 
Roumanie la Lyon în octombrie 2015. 
 
Rhône Roumanie va expune aceasta colectie de fotografii intr-un spirit asociativ, 
valorizând diversitatea propusa de calatori. Selectia de fotografii are scopul de a 
promova schimburile culturale si nu are un scop lucrativ. 
 
REGULA 1.1 : Constituirea dosarului 
 
Dosarul trebuie trimis la adresa concours.rhoneroumanie@gmail.com si sa fie 
compus : 

-‐ de la 1 la 3 fotografii maximum în format numeric JPG, JPEG sau TIFF cu un 
volum între 1 MO si 5 MO  

-‐ de fisa 1  de participaresi  de cedare a dreptului de autor 
-‐ de fisa 2 (Autorizatii) daca este necesar. 
 

REGULA 1.2 : Prezentare 
 
-‐ Participantul va însoti de o legenda  fiecare fotografie propusa pe fisa de 

înscriere si va identifica locul unde fotografia a fost facuta si data. Va putea 
adauga un text de cel mult 5 linii pentru a-si explica alegerea.  

-‐ Fotografiile cu autograf sau/si inscriptii în filigran nu vor fi acceptate. 
 



 
REGULA 1.3 : Expozitia de fotografii 

 
Fotografiile selectionate vor fi expuse în octombrie la Lyon la Maison des Associations 
- Château Sans Souci, 36 Avenue Lacassagne, 69003 Lyon. Informatiile despre 
aceasta expozitie vor fi publicate pe site-ul internet al Rhône Roumanie în 
septembrie, prin afise si presa. Fotografiile vor fi expuse pe site-ul de la Rhône 
Roumanie. 
 
REGULA 1.4 : Premii 

 
Doi fotografi vor fi recompensati cu cate un premiu de 200 euros. Aprecieriile  juriului 
vor fi în raport cu principiul concursului expus la Regula 1. 

 
Principalele critere de selectie vor fi pertinenta cu tema “decoperirii unei noi culture”, 
calitatea artistica în ceea ce priveste cadrajul si lumina ca si felul în care scena 
fotografiata este redata. 

 
Juriul va aprecia fotografiile participantilor cu un spirit deschis la diversitatea 
diferitelor puncte de vedere. 

 
REGULA 2 : UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR 

 
REGULA 2.1 : AUTORIZATIILE 
Fotografiile trimise de participanti la concurs vor fi însotite de autorizatii scrise de 
persoane aparând pe clisee.  Participantii se vor asigura ei insisi si vor garanta 
Asociatiei Rhône Roumanie que lucrarile selectionate nu vor leza integritatea 
dreptului persoanelor, numelor, marcilor depuse si marcile comerciale reprezentate.  
Rhône Roumanie va comunica, cu acordul lor, coordonatele fotografilor persoanelor 
interesate de expozitie. 

 
REGULA 2.2 : Utilizare 

 
Participantul acorda autorizatia de exploatare, de reprezentare si de reproducere a 
cliseelor pentru orice utilizare în raport direct cu concursul Asociatiei Rhône 
Roumanie, partenerilor la concurs si media. 
Participantii accepta sa vada fotografiile trimise pe Internet în scopul promovarii 
concursului din momentul trimiterii.  

 
REGULA 2.3 : Responsabilitati 

 
Participantii se angajeaza sa trimita exclusiv fotografii pe care le-au facut ei insisi. 
Rhône Roumanie nu poate fi responsabila de utilizarea lor, de catre asociatie, de un 
partener sau de o media, unei fotografii propusa în cadrul concursului.  
Rhône Roumanie declina orice responsabilitate în cazul pierderii, furtului sau 
distrugerii cliseelor trimise. Aceste fotografii nu vor fi returnate expeditorului  la 
sfârsitul concursului. 
 
Rhône Roumanie îsi rezerva dreptul în caz de forta majora de a anula concursul. 
Participarea la concurs necesita acceptarea regulamentului de fata de catre 
participanti.  
 
 



 
FISA 1: BULETIN DE PARTICIPARE 

 
 

Nume……………………………………………….. Prenume…………………………………………………….. 

Adresa ………………………………………………………………………………………………. Tara…………… 

Telefon……………………………………………………… Email ……………………………….………………… 

 
• particip la concursul  CALATORII INTRE FRANTA SI ROMANIA. La 

intersectia amintirilor Rhône Roumanie 2015 si accept regulamentul de fata 
• autorizez orice utilizare facuta de Rhône Roumanie, partenerii la concurs si 

media pentru promovarea concursului. 
• Declar (verific cele 3 puncte) 
-‐ sunt autorul fotografiilor unde figureaza coordonatele mele 
-‐ garantez ca sunt proprietarul fotografiilor trimise si cedez toate drepturile 

asociatiei. 
-‐ Trimit la buletinul de participare si fisa 2 daca pe fotografii apar persoane. 

 
• Cedez Asociatiei Rhône Roumanie dreptul de reproducere si de utilizare a 

fotografiilor mentionate mai sus, în mod gratuit, pentru o durata de 5 ani si în 
lumea intreaga. 

-‐ pentru publicare, daca sunt retinute de juriu, pentru concursul 2015. 
-‐ Pentru toate publicatiile editate de Rhône Roumanie si de partenerii ei pentru 

expozitii eventuale si fara scop comercial. 
 

• Propun …. Fotografii (indicati numar de fotografii) pentru concursul Rhône 
Roumanie în 2015. 

 
Titlu Fotografia 1 ……………………………………………………………  Loc………… Data……………………. 

Titlu Fotografia 2……………………………………………………………… Loc………… Data……………………. 

Titlu Fotografia 3……………………………………………………………… Loc………… Data……………………. 

 

Fotografiile trebuie trimise la : concours.rhoneroumanie@gmail.com 

 
La …………. Data…………… 

Semnatura :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FISA 2 : AUTORIZARE FOTOGRAFII 
 
Pentru orice fotografie cu un adult: 
 
Subsemnatul …………………………………….……… locuind ……………………………………………………… 

Autorizez Asociataia Rhône Roumanie sa foloseasca fotografiile în care apar în 

fotografia/iile facuta/e de ……………………………………………………………………………………………… 

 
Pentru fotografille cu copii : 
 
Noi subsemnatii, parintii sau tutorii legali ai ………………………….……………………………………..  

locuind……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exersând in comun autoritatea parentala asupra copilului/iilor minor/i aparând în 

fotografiile luate de ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aceasta autorizare este data în vederea reproducerii si exploatarii a fotografieie/iilor 
indiferent de support si pentru orice mod de difuzare si în mod special : 

-‐ pentru publicare, daca sunt selectionate în cdrul concursului de fotografii 2015. 
-‐ pentru orice publicare a Asociatiei Rhône Roumanie si partenerii sai pentru 

expozitii eventuale si fara scop comercial. Aceasta autorizare si cedare a 
drepturilor în mod gratuit a fotografiilor noastre, ca si mentionarea numelor si 
prenumelor noastre au o durata de 5 ani pentru noi ca adulti si pâna la 18 ani 
pentru copiii nostri. 

Am luat în considerare angajementele Asociatiei Rhône Roumanie. 
 
La ………….. pe ……………….. (data)            
 
 Semnatura precedata de mentiunea  «Bun pentru autorizare » 
 
Concours.rhoneroumanie@gmail.com 
 
Association Rhône Roumanie 
Le Prater 24 Rue St-Maximin 
69003 LYON FRANTA 
http://rhone.roumanie.free.fr 
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