
 

“Frânturi de clipe” – Concurs Naţional de Fotografie 
 

Grupul Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul” Râmnicu-Vâlcea vă invită să participaţi la 

Concursul Naţional de Fotografie“Frânturi de clipe” ce se adresează elevilor din 

învăţământul gimnazial şi liceal având ca obiective: 

 încurajarea elevilor de a se exprima prin intermediul artelor vizuale; 

 formarea şi dezvoltarea simţului estetic al elevilor, stimularea creativităţii tuturor; 

 însuşirea unor deprinderi practice şi cunoştinţe în domeniul mânuirii aparatelor şi 

tehnicilor audio-vizuale; 

 descoperirea şi susţinerea tinerelor talente; 

 sensibilizarea opiniei publice, prezentarea lumii înconjurătoare văzută prin ochii copilariei. 

  

Calendarul concursului: 

 7 - 28 februarie 2011: popularizarea concursului 

 1 - 14 martie 2011: trimiterea lucrărilor 

 21 - 22 martie 2011: amenajarea expoziţiei la Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” 

Râmnicu-Vâlcea 

 24 martie 2011: jurizarea lucrărilor; 

 4 aprilie 2011: expunerea lucrărilor premiate la Muzeul de Artă Râmnicu-Vâlcea 

 Trimiterea diplomelor se va face până la data de 15 aprilie 2011. 

 

Categoriile de vârstă: 

-  9-15 ani 

-  15-19 ani 

 

Lucările fotografice vor fi trimiseîn perioada 1-14 martie 2011 pe adresa Grupului 

Şcolar Sanitar „Antim Ivireanul”,  str. Republicii, nr. 19 Râmnicu-Vâlcea, jud. 

Vâlcea (cu menţiunea Pentru Concursul Naţional de Fotografie „Frânturi de clipe” ).  

Persoana de contact (telefon, e-mail): prof. Antonela Predescu 0730075492, e-mail 

antonelapredescu@yahoo.com 

 

LA ACEST CONCURS NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ! 

 

Secţiunile concursului: 

1. mediul rural 

2. mediul urban 

3. portret 

4. peisaj 

5. reportaj 

6. macrofotografie 

7. colaj foto 

8.      alb-negru 

9.      prelucrări foto digitale 

10.   evenimente 

 

mailto:antonelapredescu@yahoo.com


CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

1. Participantii se pot inscrie la oricare din aceste categorii (la una, două sau  la 

toate) ; 

2. Fiecare concurent poate participa cu un număr de maximum 5 fotografii 

pentru fiecare categorie; 

3. Lucrările fotografice vor avea dimensiunea A4 ( 18x24 - 20x30cm) şi vor 

fi înrămate într-un passepartout (chenar de carton pe care se aşază fotografia). De 

asemenea, lucrările fotografice vor fi trimise şi în format electronic pe cd sau dvd.  

Fiecare fotografie va avea un titlu dat de autor 

4. Fiecare fotografie va avea scris  (în dreapta jos pe passepartout) cu majuscule: 

titlul fotografiei, secţiunea la care participă, numele şi prenumele elevului , clasa , numele 

şi prenumele cadrului didactic coordonator, unitatea de învăţământ, localitatea.  

Pentru fiecare fotografie în parte se va completa fişa de înscriere anexată. 

5. Nu se permite înscrierea aceleiasi fotografii la mai multe secţiuni 

 6. În concurs nu sunt admise fotografii trucate sau al căror conţinut a fost 

modificat prin intermediul programelor de procesare foto; Pentru prelucrările foto digitale 

există secţiune specială. 

7. Nu vor fi acceptate fotografiile care incită la încălcarea legii sau la violenţă, 

pot aduce prejudicii unor persoane fizice sau juridice, conţin publicitate explicită sau 

implicită,sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului; 

8. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie însuşită în 

mod ilegal de către concurenţi; 

9. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte 

care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs; 

10. Participantii cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile 

numai în scopul promovării Concursului Naţional de Fotografie “Frânturi de clipe”; 

organizatorii garantează menţionarea autorului alături de lucrările reproduse. Fotografiile 

nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar 

toate drepturile de autor rămân în posesia autorilor;  

11. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile care nu 

respectă regulamentul; 

12. Nerespectarea uneia din conditiile mai sus mentionate atrage dupa sine 

descalificarea concurentului;  

13. Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral 

regulamentul concursului. 

Criteriile care vor sta la baza procesului de jurizare: 

 abordarea inovativă a temei concursului  

 creativitatea în alegerea temei fotografiei  

 calitatea fotografiei  

 relevanţa titlului fotografiei  

 originalitatea mesajului.  

Se vor acorda pentru fiecare secţiune din concurs – în funcţie de categoria de 

vârstă- trei premii (I, II, III), menţiuni şi premii speciale. Toţi elevii participanţi la 

concurs vor primi diplome de participare. De asemenea, cadrele didactice care se 

implică alături de elevii lor în participarea la acest concurs vor primi diplome de 

participare. 

http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CHENAR
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CARTON
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=care
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SE


 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL DE FOTOGRAFIE 

“FRÂNTURI DE CLIPE” 

 

Numele/ prenumele elevului/ ……………………………………………………………… 

Clasa:……………………………………………………………………………................... 

Titlul fotografiei:…………………………………………………………………………… 

Secţiunea:………………………………………………………………………………… 

Cadru didactic coordonator:………………………………………………………………… 

Date de contact prof. coord. (tel., email)…………………………………………………… 

Şcoala:……………………………………………………………………………………… 

Adresa şcolii:.......................................................................................................................... 

Localitate/judeţ:………………………………………………………………….................. 

 

 

     

 


