
REGULAMENT CONCURS „INFOBLEJOI TE PREMIAZĂ” 

A. ORGANIZARE 

1. Concursul este organizat de către publicaţia InfoBLEJOI, prin intermediul companiei Dyaprint Media;  

2. Fotografiile se trimit pe adresa de mail blejoiprahova@yahoo.com, împreună cu datele de contact ale 

autorului (nume/prenume, adresă completă, telefon, mail); 

3. La concurs poate participa orice utilizator al unui aparat foto, cu domiciliul stabil în Comuna Blejoi. 

 

B. TEMA ŞI CALENDARUL CONCURSULUI 

4. Tema este fotografia de eveniment; 

5. Înscrierea lucrărilor: între data de 10 şi 25 ale fiecărei luni; publicare în InfoBLEJOI şi jurizare: între 

data de 1 şi 10 ale lunii următoare înscrierii fotografiilor; afişarea câştigătorului în Ziarul InfoBLEJOI. 

 

C. ÎNSCRIERE 

6. Fiecare concurent poate înscrie o singură fotografie în cadrul fiecărei etape a concursului. O dată cu 

înscrierea fotografiei, participantul este de acord ca aceasta să fie publicată în InfoBLEJOI şi pe site-ul 

www.primariablejoi.ro; 

7. Latura mare a fotografiei trebuie să aibă minimum 1.000 de pixeli şi maxim 1.500px (maxim 1MB 

mărime fişier, recomandat!), iar rezolutia trebuie să fie de 72 dpi (RGB). Pentru a putea fi înscrisă în 

concurs, fotografia va trebui să fie în format JPG; 

8. Fiecare fotografie trebuie aprobată de către organizatori înainte ca aceasta să fie afişată în galeria 

concursului; 

9. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor care conţin semnătură, dată, ramă 

sau alte însemne grafice pe imagine. Totodata, ne rezervăm dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor 

ce au o calitate tehnica îndoielnică (fotografii făcute cu telefonul mobil etc); 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce aparţin utilizatorilor anonimi (sau 

care nu au furnizat la inscriere numele real şi o adresă de e-mail validă). 

10. Participantul declară în mod implicit prin înscrierea imaginii în concurs că este deţinătorul 

drepturilor de autor asupra acesteia şi îşi asumă toate consecinţele legale în cazul în care se dovedeşte 

că nu deţine drepturile intelectuale asupra fotografiei. Concurentul este unic responsabil pentru orice 

consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. 

De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu este deţinătorul drepturilor de autor asupra fotografiei, 

acesta nu va primi premiul stabilit şi va fi descalificat; 

11. Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi.  Organizatorul concursului nu îşi 

poate asuma răspunderea pentru nici o fotografie însuşită în mod ilegal de către concurenţi.  
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Participantul care va fi ales câştigător al unei etape va trebui să trimită organizatorului fotografia la 

rezoluţie maximă (minim 4 mega pixeli) pentru a dovedi că el este autorul fotografiei. Toate datele EXIF 

vor trebui păstrate intacte; 

12. Nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conţin sau instigă la orice formă de violenţă sau au 

caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodată, nu vor fi acceptate imagini ce 

conţin publicitate, materiale promotionale sau sigle/branduri vizibile; 

13. Datele personale ale concurenţilor vor fi folosite doar pentru desfăşurarea logistică a concursului. 

14. În cazul în care vârsta concurentului este sub 18 ani, 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. 

 

D. JURIZARE 

15. Jurizarea va fi făcută de către juriul ales de organizatorul concursului, prin persoana desemnată de 

acesta; 

16. Decizia alegerii fotografiei câştigatoare pe baza juriului va fi definitivă, irevocabilă şi nu va trebui 

justificată. 

 

E. PREMII OFERITE 

17. Premiul pentru fiecare etapă este de 100 de lei net şi va fi înmânat la sediul Primăriei Blejoi. 

 

F. PREVEDERI FINALE 

18. Prin înscrierea şi participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit şi este de acord cu acest 

regulament; 

19. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a aduce modificări acestui regulament oricând şi ori 

de câte ori este necesar, cu înştiinţare în prealabil. 
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