Anunt in sectiunea CEDNE:
CONCURS DE FOTOGRAFIE
SUNT CETATEAN EUROPEAN- CE FAC PENTRU PLANETA MEA?
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est impreuna cu structura gazda, Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est, te invita sa participi la un concurs de fotografie dedicat
schimbarii climatice, una dintre prioritatile de comunicare stabilite de Comisia Europeana
pentru Statele Membre ale Uniunii Europene.
Uniunea Europeana face eforturi pentru a combate schimbarea climatica stabilind in
acest scop politici proprii riguroase. Schimbarea climatica este o realitate si reprezinta
una dintre cele mai serioase amenintari care afecteaza planeta.
Cele mai vizibile consecinte ale acestui fenomen se manifesta prin: inundatii, furtuni,
uragane, tsunami, zile caniculare, care vor deveni destul de frecvente, punand in pericol
insasi existenta ecosistemului. Ce poti face? Lucrurile mici pot avea mare importanta.
Desi schimbarile climatice reprezinta o problema globala, totusi, fiecare dintre noi poate
contribui la o schimbare in bine.
Participa si tu la competitia “Sunt cetatean European- Ce fac pentru planeta mea?”
si ajuta la combaterea schimbarilor climatice! Acesta poate fi primul tau pas în
ameliorarea climei Pamântului, iar acest lucru te va face sa constientizezi ce
înseamna sa apartii unei comunitati europene care lupta pentru protectia mediului
si se distreaza în acelasi timp!
Iar daca acest lucru nu este de ajuns pentru a te convinge, te asteapta premii atractive la
aceasta competitie.
Obiectiv:
Acest concurs de fotografie urmareste constientizarea importantei gestionarii
provocarilor generate de schimbarea climatica si promovarea unei atitudini responsabile
privind mediul inconjurator la nivelul publicului larg.
Teme de concurs:
Vrei s ar i cum problemele de mediu î i afecteaz via a? Trimite 5 fotografii care s
abordeze urm toarele teme:
1. Cum î i afecteaz via a schimbarea climatic ?
2. Ac ioneaz acum – fii schimbarea!
3. Lumea ta în viitor.
Cine poate participa?
Concursul se adreseaza tinerilor cu varsta cuprinsa intre 12 – 24 ani, elevi de liceu sau
studenti.
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Termen limita
Data limita pentru expedierea si primirea fotografiilor este 1 octombrie 2009.
Castigatorii vor fi premiati in cadrul unei festivitati desfasurate cu ocazia expozitiei
regionale de fotografii care va avea loc in luna octombrie in Piatra Neamt pe tema
schimbarii climatice.
Cum se pot trimite fotografiile:
IMPORTANT: Pentru a intra in competitie, pentru ambele optiuni de mai jos este
obligatoriu sa indicati:
a) Titlul fotografiei (mesajul pe care doriti sa il transmiteti)
b) Locul si anul preluarii fotografiei
c) Numele si datele de contact ale autorului: adresa, telefon, data nasterii si
institutia de invatamant
Caracteristici tehnice ale fotografiilor
- Format digital (pe e-mail sau CD)
- Format fizic (pe hartie foto)
Optiunea 1: Fotografiile se pot trimite prin Posta (max. 5 fotografii)
Fotografiile in format fizic (pe hartie fotografica) sau digital (pe CD) se vor trimite
la urmatoarea adresa:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Str. Lt. Draghescu, nr.9
610125, Piatra Neamt
Judetul Neamt
Optiunea 2: Prin e-mail (max 5 fotografii)
Va rugam sa transmiteti fotografiile la adresa: europedirect@adrnordest.ro
Fotografiile nu se arhiveaza.
Premii
• Premiul I – o camera foto digitala performanta;
• Premiul II – un iPod Nano;
• Premiul III – o rama fotografica digitala;
Note importante
- Se pot transmite doar fotografii color sau alb-negru
- La concurs vor fi admise numai lucrari originale. Copiile lucrarilor altor autori vor fi
respinse.
- Evaluarea si premierea concursului se va realiza de catre un juriu format dintr-un
reprezentant al Centrului EUROPE DIRECT Nord-Est si 3 reprezentanti ai Agentiei
pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
- Toate fotografiile vor fi expuse publicului in cadrul evenimentului „Viitorul Uniunii
Europene a cetatenilor” si a expozitiei de fotografii „Energie si schimbare climatica”
organizate de Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est;
- Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar daca au fost realizat intr-un
spatiu public si daca acestea nu lezeaza dreptul persoanei la viata privata.
- Nu vor fi acceptate fotografiile care:
2

nu ilustreaza tema concursului;
au caracter discriminatoriu, ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau
obscene, contin orice forma de violenta sau prezinta scene de cruzime;
prezinta incalcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi
incalcata;
pot aduce prejudicii unei persoane, afaceri sau unei intreprinderi;
sunt protejate de drepturi de autor care nu apartin concurentului;
contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau
indirecti
Conditii pentru participarea la concurs:
Prin inscrierea la acest concurs, fotograful acorda organizatorilor permisiunea de a
utiliza materialul inregistrat in concurs la expozitiile organizate ca rezultat al
concursului si in toate materialele si brosurile promotionale ale organizatorului.
Lucrarea trimisa nu va fi returnata, iar participantul trebuie sa agreeze regulamentul
concursului.
Pentru informatii suplimentare va rugam contactati:
D-na Ramona Tanasa
Ofiter Informare si Comunicare
Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est
Tel/Fax: 0233 222432
E-mail: europedirect@adrnordest.ro
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