
EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE AMARA 
Primăria Orașului Amara împreună cu Consiliul Local Amara, oraganizează Expoziția 

de Fotografie în cadrul proiectului „Amara-izvor de sănătate, tărâm de recreere”, în 
perioada 19 – 23 septembrie 2016, la sediul Casei de Cultură ”Jan Căciulă”.  

TemaexpozițieiestepromovareanămoluluișiLacului Amara. Încadrulacesteiexpozițiivor fi 
expuse, pozelerealizatepeaceastătemăde concurenți, însezonulestival 2016. 

Concursul este deschis oricărui fotograf indiferent de nivel sau de echipamentul foto 
utilizat. Înscrierea în concurs este gratuită și se poate face începând cu data de 12.09.2016 și 
până la data de 16.09.2016 la sediul Primăriei Amara.  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați  la tel: 0243266102 sau e-
mail:consiliullocalamara@yahoo.com 
Premiile sunt următoarele:  
CâștigătorulLocului I va beneficia depublicarea fotografiei în ziarul local ”Amara Noastră”. 
Prticipanții vor primi materiale de promovare a orașului(șepci, tricouri, etc.).  
Cerințe tehnice și legale:  

- Fiecare participant poate trimite 3- 5 imagini; 
- Imaginile trebuie să fie de dimensiunea 297mm/210 mm(A4) și imprimate pe hârtie 

fotografică; 
- Imaginile trebuie să se încadreze în tema anunțată; 
- Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenți; 
- Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de 

către concurenți; 
- Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot 

apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. 
Organizatorul are următoarele drepturi: 
- Să nu considere în mod automat că trimiterea unei fotografii reprezintă o garanție că 

acesta va participa la concurs; 



- Organizatorul poate să refuze o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile 
acestui regulament, fără a fi obligat să-ți justifice decizia; 

- Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs; 
- Deciziile juriului sunt irevocabile și nu trebuie justificate; 

Nu vor fi acceptate fotografiile care: 
- Nu ilustrează tema concursului; 
- Au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen; 
- Pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi; 
- Sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin concurentului; 

 


