
   

 
 

Regulament concurs foto “Noaptea Muzeelor” 
 
 
 

1.  Prezentul concurs foto este organizat de Asociația Terra Dacica Aeterna filiala 
Deva (TDA) în colaborare cu Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni (AAFH).  
2.  Concursul se desfășoară în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, organizat 
de TDA și AAFH la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, Județul Hunedoara, 
în data de 20 mai, între orele 16:00 – 21:00.  
3.  Intrarea la muzeu și participarea la concurs sunt gratuite. 
4.  Participanți: nu există limite în ceea ce privește domiciliul participanților, 
acest concurs se adresează tuturor fotografilor care la data înscrierii nu au împlinit 
vârsta de 21 de ani și care participă la evenimentul Noaptea Muzeelor. Nu sunt 
acceptate fotografii executate de la altă ediție a celuiași eveniment sau din afară, 
adică fotografii realizate în altă zi decât cea stabilită pentru desfășurarea concursului. 
5.  Tema concursului:  liberă. 
6.  Înscrierea concurenților se poate face doar în data de 20 mai 2017, între 
orele 15:00 și 20:00, și doar la cortul foto instalat în fata Muzeului Civilizației Dacice si 
Romane. 
7.  Perioada de desfășurare a concursului: 20 mai 2017 între orele 16 și 20. 
8.  Predarea fotografiilor către organizatori: 20 mai 2017, orele 17:00 - 21 mai 
2017, orele 24:00. Fotografiile se pot preda organizatorilor pe orice mediu de stocare 
digital în timpul desfășurării concursului sau  online la adresa: 
http://s.go.ro/pn0qmp5n. Parola pentru acces pe serverul care găzduiește 
fotografiile o să fie predată fiecărui participant la momentul înscrierii. Numele 
fișierului trimis online trebuie să fie de forma: prenume_nume-titlu_lucrare.jpg. 
9.  Premii: se vor acorda trei premii, câte unul pentru locurile 1, 2 și 3. 
Organizatorii își rezervă dreptul să nu dezvăluie forma sau conținutul premiilor până 
la momentul decernării, din dorința de a fi o surpriză pentru participanți. 
10.  Vor fi acceptate doar fotografiile care au informațiile exif complete și care au 
fost făcute doar în perioada menționată la punctul 7. 
11.  Fiecare participant poate înscrie maxim 3 (trei) fotografii. 
12.  Se acceptă și fotografii editate, dar nu vor fi acceptate colajele și imaginile 
manipulate. Nu vor fi acceptate fotografii care conțin semnatură/watermark și/sau 
dată. 
13.  Vor fi acceptate doar fotografiile participanților înscriși în perioada specificată 
la punctul 6. 
14.  Fotografiile pot fi realizate cu orice tip de aparat foto, inclusiv aparatul foto al 
telefoanelor mobile. 

http://s.go.ro/pn0qmp5n


   

15.  Participantul declară în mod implicit prin înscrierea imaginii în concurs că este 
deţinătorul drepturilor de autor asupra acesteia. În cazul în care participantul nu este 
deţinătorul drepturilor de autor asupra fotografiei, acesta va fi descalificat. 
16.  Drepturile asupra imaginilor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora. 
17.  Datele personale ale participanților vor fi folosite doar pentru desfășurarea 
acestui concurs. 
18.  Înscrierea în concurs implică acordul autorului ca fotografiile participante să 
poată fi expuse sau folosite de către oragnizatori în materiale tipărite sau în scopul 
promovării concursului (tipar şi on-line). 
19.  În cazul în care vârsta concurentului este sub 18 ani (este minor), participarea 
la concurs este condiţionată de acordul părintelui sau ocrotitorului legal, conform 
legislaţiei. Astfel, răspunderea pentru fotografiile transmise precum şi pentru orice 
consecinţe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni părintelui 
sau ocrotitorului legal. 
20.  Juriul este format din următoarele persoane: Daniel-Stefan Iakob, Raul 
Poenar și Traian Urieș. 
21.  Decizia juriului este definitivă, irevocabilă și nu trebuie justificată. 
22.  Perioada de jurizare:  21 mai 2017, ora 24:00 - 3 iunie 2017, ora 24:00. 
23.  Rezultatele concursului vor fi făcute publice în data de 4 iunie 2017, în cadrul 
unui eveniment care va fi anunțat public. 
24.  Prin înscrierea la acest concurs, participantul declară că a luat la cunoștință 
prevederile din acest regulament și le respectă în totalitate. 
25.  Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba acest regulament, dar numai 
până la data începerii înscrierilor, specificată la punctual 6. Orice schimbare va fi 
anunțată online de către organizatori. 


