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S-a deschis Competitia pentru fotografii de Mediu - “Eu si Mediul”
Intrarea este libera, perioada de depunere a materialelor pentru Competitie este: 1 Mai - 30 Septembrie 2014 pina la ora 12:00 (CET).
Idei pentru temele alese: diverse probleme si scenarii de Mediu
Un nou concurs al Agenției Europene de Mediu (EEA) invită atât fotografi profesioniști cit și amatori pentru a surprinde ceea ce înseamnă
mediul pentru ei, diverse probleme in diferite scenarii de Mediu
Participanții pot câștiga premii în bani iar fotografiile lor poate fi folosite pentru a comunica problemele de mediu în rapoartele mari ale
Agentiei Europene de Mediu.
Aceasta noua Competitie, „Eu si Mediul” cuprinde o mare varietate de subiecte, legate de mediul înconjurător.
De exemplu,
fotografiile pot ilustra o problemă de poluare sau frumusețea vieții sălbatice. Altele pot aborda subiecte, cum ar fi consumul nesustenabil, un
peisaj în schimbare sau unele acțiuni pozitive, intreprinse pentru a reduce impactul asupra mediului.
Acestea sunt doar câteva opțiuni - există multe alte moduri de a arata ceea ce înseamnă mediu in Europa pentru voi. Participanții pot găsi
inspirație în ariile care privesc subiectele acoperite de catre EEA si pe care le gasiti pe site-ul Agentiei Europene de Mediu:
http://www.eea.europa.eu/ro/themes
Imaginile pot fi folosite pentru a ilustra problemele de mediu în publicații ale Agentiei Europene de Mediu inclusiv editia pilot a anului 2015 a
Raportului de Stare a Mediului (SOER- 2015), care se publica la fiecare cinci ani.
Premii si notificarea cistigatorilor:
Câștigătorul va primi 2.000 Euro în timp ce câștigătorii premiului al doilea și al treilea vor primi 1.500 Euro si respectiv 1000 Euro. Se vor acorda,
doua premii de cite 500 Euro - unul pentru cea mai bună fotografie de la un participant între 18 și 24 de ani (participanti născuți în anii
calendaristici 1990-1996), numit Premiul pentru Tineret și unul pentru câștigătorul premiului Publicului, atribuit prin alegerea publica, care va fi
decis prin vot on-line.
Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail, prin urmare, este esențial să se ofere informații de contact corecte.
Cum se face inscrierea:
1. Surprindeti o imagine sau creati o fotografie originală (dimensiune cel mult> 2000px pe partea lunga a fotografiei), insotita de un scurt text
explicativ, de maximum 1000 de caractere, tradus obligatoriu in limba Engleza, în conformitate cu precizarile din regulile Competitiei;
2. Incarcati fișierul la un site de partajare online, cum ar fi Flickr, Shutterfly, Snapfish sau Photobucket;
3. Completati formularul de înscriere on-line, cu mentionarea unui link catre imaginea voastra;
Formularul de inscriere se gaseste la acest link: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me2013-eea-photo-competition/submission-form Tot acolo veti gasi si termenii si conditiile de participare.
Conditii generale de participare:
Concursul este deschis cetățenilor din cele 33 de țări membre ale SEE și 6 țări din Balcanii de Vest care coopereaza cu Agentia Europeana de
Mediu. Toți participanții trebuie să aibe implinita virsta de 18 ani sau sa fie mai in varsta. Un participant poate trimite maximum cinci intrări în
total, în concurs. Fiecare intrare in competitie, va fi tratata separat, pentru aceasta vi se va cere să completați formularul de depunere on-line
pentru fiecare intrare.

Drepturile de autor:
Trebuie să aveți drepturi de autor depline pentru materialele prezentat. Drepturile de autor din materialele prezentate pentru acest concurs
rămân ale proprietarilor imaginilor. Cu toate acestea, fiecare participant acordă Agentiei Europene de Mediu și partenerilor săi dreptul de a
folosi materialele prezentate în comunicarea sa de mediu, cu acordarea creditarii proprietatii drepturilor de autor. Intrarile in concurs nu
trebuie să includă mențiuni de produse sau servicii cu conținut obscen, violent, rasist sau defaimator. Orice intrari in concurs care contin date
incomplete sau înregistrări care nu sunt conforme cu specificațiile oficiale vor fi descalificate automat.
Nu pot fi acceptate în concurs imagini care contin o persoana identificabila, care nu și-a dat acordul de a apărea, in imaginea respectiva sau în
cazul în care imaginea contine elemente de publicitate sau mărci comerciale care de altfel ar necesita acordul Agentiei Europene de Mediu
pentru a obține permisiunea de a fi utilizate.
Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal:
Pentru derularea acestui concurs, Agentia Europeana de Mediu, se obliga să respecte regulile stabilite în Regulamentul (CE) nr 45/2001 privind
protecția datelor persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind
libera circulație a acestor date (JO UE L 8 din 12.1.2001, p. 1.). Datele cu caracter personal nu vor fi distribuite unei cu terțe părți, pentru
efectuarea marketing-ului direct. Pentru mai multe informații detaliate, vă rugăm să consultați Declarația de concurenta si confidențialitate sau
Regulamentul (CE) nr 45/2001 al Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și cu privire la libera circulație a acestor date.
Criterii de evaluare a intrarilor in Competitie:
Membrii juriului vor evalua materialele respective, conform unor criterii relevante din punct de vedere al unei prezentari creative, angajate și
inspirate, pentru temele anuntate. Intrare in Competitie va tine cont de:
Relevanța povestilor relatate de participanti si capacitatea acestora de a convinge, cu privire la subiectul enuntat, creativitatea și puterea
expresiei artistice. Organizatorii și membrii juriului își rezervă dreptul de a elimina orice intrări in concurs care ar putea încălca oricare dintre
regulile Competitiei sau Termeni și Condițiile acesteia sau care pot duce la discreditarea acestei Competitii. Toate aceste intrari in Competitie
vor fi descalificate.
Va rugam sa transmiteti intrebarile Dvs. pe adresa de e-mail: competitions@eea.europa.eu
Textul in limba Romana, este o prezentare succinta a materialului detaliat, in limba Engleza, pe care il gasiti la urmatorul link:
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013-eea-photo-competition
Pentru conformitate,
Carmen Madalina COZMA
Project manager-Networking, Communication and Education
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6 - 1050 Copenhagen K – Denmark
Phone: +4521742797

The EEA has a new subscription service. Sign up to get the latest news and reports from the Agency.
Find the European Environment Agency on: Enquiry forum| Web | Facebook | Twitter | Receive EEA news & reports Do something for our
planet, print this email only if needed. Even a small action can make an enormous difference, when millions of people do it!

