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PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 22 octombrie – 18 decembrie 2013 
ORGANIZATOR: O.A.R. Filiala Teritoriala Timiș prin a_ta 2013
TEMA CONCURSULUI: este “în context”.
Se pot prezenta fotografi i care reprezintă constucții, locuri, spații sau scene urbane care se încadrează în tema propusă.
DURATA CONCURSULUI:
    • 22 octombrie – 11 noiembrie 2013 – perioada în care se pot adresa întrebări 
    • 18 noiembrie – 27 noiembrie 2013 – perioada de înscriere a fotografi ilor 
    • 26 noiembrie 2013 ora 16:00 – data limită de înscriere a fotografi ilor (data expediției pentru cele trimise prin poștă sau curierat) 
    • 27 noiembrie  2013 – selectarea fotografi ilor admise în expoziție
    • 28 noiembrie  2013 – deschiderea expoziției de fotografi e
    • 14 decembrie 2013 – anunțarea lucrărilor nominalizate și decernarea premiului pentru fotografi e în cadrul Serii Arhitecturii
JURIUL va fi  format din 3 membri, arhitecți, designeri și/sau fotografi , componența exactă urmând a fi  anunțată la începutul lunii noiembrie. 
PREMII: Se va acorda un premiu de excelență în valoare de 1.500 lei, brut. În cazurile justifi cate 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 fi lialei teritoriale Timiș a O.A.R., precum și studenții arhitecți de la U.P.T. Facultatea
de Arhitectură Timișoara. Membri juriului nu pot participa la concurs.
CONDIȚII: Fiecare concurent poate prezenta un număr de maximum 10 fotografi i, alb-negru și/sau color, pe hârtie mată sau lucioasă, cu o suprafață
dedicată imaginii cu lungimea și/sau înălțimea maximă de 420 mm și minimă de 120 mm, 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. Menționăm că pe suportul de 500 x 500 mm se poate lipi o singură fotografi e.
Pentru prezentarea pe site, realizarea de materiale promoționale și posibila publicare, concurenții trebuie să pună la dispoziția organizatorilor fotografi ile
în format digital tiff sau jpg la 300 dpi și jpg la 72 dpi, cu rezoluția de minimă de 1280 pixeli, latura lungă.
Fiecare fotografi e va avea înscris pe spatele suportului un cod de identifi care 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 fotografi ile lipite pe suport și un plic închis având la exterior codul de identifi care înscris pe fotografi i și la
interior datele de identifi care: 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 identifi care. 
Fotografi ile, 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 fotografi ile prezentate în concurs, vor fi  acceptate operațiuni de tăiere, retuș, modifi cări și corecție de culoare/luminozitate/contrast, fi ltrări, dar nu
vor fi  admise fotomontaje. În cazul unor divergențe legate de prelucrarea fotografi ilor, la solicitarea Organizatorului oricare dintre concurenți va pune la
dispoziția acestuia sursele originale ale fotografi ilor (negativ color sau alb-negru, diapozitiv, formatul digital original la rezoluția maximă nativă).
Prin participarea la concurs, concurenții își dau acordul privind expunerea fotografi ilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul
de autor, iar orice reproducere și publicare pentru promovarea concursului se va face de catre Organizator cu evidențierea numelui autorului și a
titlului lucrării. 
Fotografi ile înscrise trebuie sa fi e originale, realizate de Concurenți și să nu fi  concurat într-o competiție similară. Organizatorul nu își asumă raspunderea
pentru nici o fotografi e însușită în mod ilegal de către Concurenți. 
Fotografi ile trimise la concurs nu se returnează. Trimiterea unei fotografi i nu constituie o garanție că aceasta va participa la concurs,
Organizatorul având dreptul să refuze o fotografi e dacă aceasta nu corespunde standardului concursului sau dacă nu respectă toate prevederile acestui
regulament, fără a fi  obligat să justifi ce Concurenților decizia luată. Organizatorul poate retrage din concurs orice fotografi e care este descoperită ca
încălcând prezentul regulament, chiar dacă inițial a fost acceptată. 
Toate fotografi ile primite la concurs vor fi  fi ltrate și validate de către Organizator conform termenilor și condițiilor acestui regulament.
Fotografi ile rămase în concurs vor fi  puse la dispoziția unui juriu stabilit de către Organizator care va face selecția fi nală și va desemna autorul și fotogra-
fi a câștigătoare. Selecția de fotografi i va fi  expusă public (fi zic și electronic). 
Imaginea câștigătoare este aleasă în urma punctajului obținut, acordat de membri juriului, decizia acestuia fi ind irevocabila. Evaluarea se va face după
următoarele criterii: idee, originalitate, calitate tehnică, estetica imaginii. Juriul poate desemna și mai multe fotografi i ca aparținând aceluiași autor laureat
în cadrul unui singur premiu de valoarea anunțată. 
ALTE DISPOZIȚII: Fotografi ile înscrise de către Concurenți trebuie să îndeplinească toți termenii și toate condițiile acestui regulament.

șșșResponsabil organizare arh. Adrian-Florin Ionașiu

JURIUL 

În conformitate cu regulamentul expoziției-concurs de fotografi e de arhitectură cu tema “public x privat” transmis anterior, anunțam că juriul acestei
expoziții-concurs este format din:
 arh. Mihai Anton Zegrea, Timișoara
 arh. Dan Bunea, Timișoara

 designer Tudor Vreme Moser – IDEATM Design & Print, Timișoarar

Responsabil organizare
arh. Adrian-Florin Ionașiu
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