
  EXPO-CONCURS DE FOTOGRAFIE
	 	 premiul	pentru		FOtOGrAFie	De	ArhitecturĂ

A_tA  2010anuala timisoreana de arhitectura

Perioada desfășurării: 23 octombrie – 22 decembrie 2010
OrganizatOr: o.a.r. filiala Teritoriala Timiș prin A_tA  2010
Tema concursului: este “orașul nou” (sau “oraș” + “nou”). se pot prezenta fotografii care reprezintă constucții, locuri, spații sau scene urbane care se 
încadrează în tema propusă.
duraTa concursului:
 • 23 octombrie – 22 noiembrie 2010 – perioada în care se pot adresa întrebări
 • 22 noiembrie – 3 decembrie 2010 – perioada de înscriere a fotografiilor
 • 3 decembrie 2010 ora 16:00 – data limită de înscriere a fotografiilor (data expediției pentru cele trimise prin poștă sau curierat)
 • 7 decembrie 2010 – selectarea fotografiilor admise în expoziție
 • 8 decembrie 2010 – jurizarea lucrărilor fotografice
 • 10 decembrie 2010 – deschiderea expoziției de fotografie și anunțarea lucrărilor nominalizate 
 • 18 decembrie 2010 – decernarea premiului pentru fotografie în cadrul serii arhitecturii
Juriul va fi format din 3 membri, arhitecți, designeri și/sau fotografi, componența exactă urmând a fi anunțată în prima parte a lunii noiembrie.
Premii: se va acorda un premiu de excelență în valoare netă de 900 lei. În cazurile justificate de nivelul sau numărul lucrărilor prezentate, juriul poate 
hotărî să acorde și alte premii și/sau mențiuni în cărți sau alte obiecte. 
concurenții: la concurs poate participa orice arhitect, membru al filialei teritoriale Timiș a o.a.r. membri juriului nu pot participa la concurs.
condiții: fiecare concurent poate prezenta un număr de maximum 10 fotografii, alb-negru și/sau color, pe hârtie mată sau lucioasă, cu o suprafață 
dedicată imaginii cu lungimea și/sau înălțimea maximă de 420 cm și minimă de 120 cm, lipite pe un suport ușor (preferabil mousse) cu grosimea de 4-5 
mm și dimensiunea de 500 x 500 mm, de culoare alb sau negru.
Pentru prezentarea pe site, realizarea de materiale promoționale și posibila publicare, concurenții trebuie să pună la dispoziția organizatorilor fotografiile 
în format digital tiff sau jpg la 300 dpi și jpg la 72 dpi, cu rezoluția de minimă de 1280 pixeli, latura lungă.
fiecare fotografie va avea înscris pe spatele suportului un cod de identificare al concurentului format din 3 cifre și 5 litere, toate caracter arial de 14, numai 
litere mari, (ex. 123 aBcde) și titlul imaginii respective – maxim 5 cuvinte –, iar pentru cele „fără titlu” se va scrie ca atare. 
la înscriere, concurentul va depune odată cu fotografiile lipite pe suport și un plic închis având la exterior codul de identificare înscris pe fotografii și la 
interior datele de identificare: nume prenume, act de identitate valid ci/Bi. Totodată, concurentul va depune și un cd/ dVd cu imaginile prezentate în 
concurs având înscris pe el codul de identificare. 
fotografiile, plicul și cd-ul/dVd-ul se pot depune de luni până vineri între 10:00 și 16:00 la sediul o.a.r. filiala Timiș, Timișoara str. ep. augustin Pacha 
nr. 8, etaj 1, sau se pot expedia pe aceași adresă. cheltuielile legate de expediere privesc pe concurent. 
Pentru fotografiile prezentate în concurs, vor fi acceptate operațiuni de tăiere, retuș, modificări și corecție de culoare/luminozitate/contrast, filtrări, dar nu 
vor fi admise fotomontaje. În cazul unor divergențe legate de prelucrarea fotografiilor, la solicitarea organizatorului oricare dintre concurenți va pune la 
dispoziția acestuia sursele originale ale fotografiilor (negativ color sau alb-negru, diapozitiv, formatul digital original la rezoluția maximă nativă).
Prin participarea la concurs, concurenții își dau acordul privind expunerea fotografiilor, în conformitate cu prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptul de au-
tor, iar orice reproducere și publicare pentru promovarea concursului se va face de catre organizator cu evidențierea numelui autorului și a titlului lucrării.
fotografiile înscrise trebuie sa fie originale, realizate de concurenți și să nu fi concurat într-o competiție similară. organizatorul nu își asumă raspunderea 
pentru nici o fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți. 
fotografiile trimise la concurs nu se returnează. Trimiterea unei fotografii nu constituie o garanție că aceasta va participa la concurs, organizatorul având 
dreptul să refuze o fotografie dacă aceasta nu corespunde standardului concursului sau dacă nu respectă toate prevederile acestui regulament, fără a 
fi obligat să justifice concurenților decizia luată. organizatorul poate retrage din concurs orice fotografie care este descoperită ca încălcând prezentul 
regulament, chiar dacă inițial a fost acceptată.
Toate fotografiile primite la concurs vor fi filtrate și validate de către organizator conform termenilor și condițiilor acestui regulament. fotografiile rămase 
în concurs vor fi puse la dispoziția unui juriu stabilit de către organizator care va face selecția finală și va desemna fotografia câștigătoare. selecția de 
fotografii va fi expusă public (fizic și electronic) și va face obiectul unui vot acordate de public care va fi anunțat în seara premierii.
imaginea câștigătoare este aleasă în urma punctajului obținut, acordat de membri juriului, decizia acestuia fiind irevocabila. evaluarea se va face după 
următoarele criterii: idee, originalitate, calitate tehnică, estetica imaginii. 
alTe disPoZiții: fotografiile înscrise de către concurenți trebuie să îndeplinească toți termenii și toate condițiile acestui regulament.
informații și ÎnTreBări: contact@anualadearhitectura.ro. Toate întrebările și răspunsurile vor fi postate pe site-ul anualei.


