
Concurs de fotografie organizat de DragosAsaftei.ro și Tablouri-Digitale.ro

Concurs de fotografie – Sărbătorile de iarnă

REGULAMENT

Art.1: Organizatori

Concursul  de  fotografie  cu  tema  ”Sărbătorile  de  iarnă”  este  organizat  de  Dragoș  Asaftei 
(reprezentând blogul dragosasaftei.ro) și Tablouri-Digitale.ro.

Art.2 Participare

Toate persoanele au drept de participare la acest concurs de fotografie. Fotografiile, încadrându-se în 
temă, se vor trimite utilizând formularul de înscriere regăsit pe pagina oficială a concursului. Fiecare 
participant are dreptul de a trimite două fotografii în format .jpg, .jpeg, .gif sau .png, cu dimensiunea 
maximă de 15 MB. Mărimea minimă a unei fotografii pentru înscrierea în concurs este de 1000px pe 
latura mare. Trebuie completate toate câmpurile regăsite în formular.  Vor fi  luate în considerare 
fotografiile încadrate corespunzător în temă și răspunsurile pertinente la întrebarea despre Tablouri-
Digitale.ro.

Art.3 Votare

Votarea  fotografiilor  se  va  realiza  paralel,  în  două  etape.  Prima  etapă  este  definită  de  votarea 
fotografiilor de către un juriu, format de această dată din Dragoș Asaftei și un reprezentant Tablouri-
Digitale.ro. Cea de a doua etapă se va desfășura pe pagina de Facebook A.Dragos Photography printr-
un sistem de votare sondaj. Fotografiile vor fi publicate într-un album și pe baza votării într-un sondaj 
(pool) se va alege câștigătorul premiului de popularitate.

Art.4 Premiere

Se vor acorda trei premii în cadrul acestui concurs, după cum urmează:

Locul I (ales de juriu) – Tablou canvas 70x50 (cu fotografie aleasă de participant)

Locul al II-lea (ales de juriu) – Tablou canvas 70x50 (cu fotografie aleasă de participant)

Locul I (popularitate) – Tablou canvas 60x40 (cu fotografie aleasă de participant)

Premiile vor fi acordate după ce participantul va dovedi că fotografia a fost realizată de el. În cazul în 
care nu dispune de fotografie în formatul mare, va putea dovedi faptul că el a realizat-o prin anumite 
date cu privire la realizarea fotografiei.

Fiecare câștigător va primi un număr de puncte (5 locul I, 3 locul al II-lea, 4 locul I – popularitate) care 
se va contoriza pe parcursul fiecărei ediții. După un anumit număr de ediții vom organiza un concurs 
final cu premii mai mari, în care să jurizăm pe baza acestor puncte și să oferim titlul de ”Cel mai bun 
participant”. 

Art.5 Durata de desfășurare

Fotografiile  vor  putea fi  înscrise  în  perioada  12.12.2011(00:00) –  24.12.2011(23:59).  Perioada de 
votare este între 25.12.2011(00:00) -   30.12.2011(23:59). Câștigătorii vor fi anunțați pe 31.12.2011, 
atât pe blogul dragosasaftei.ro, cât și pe Tablouri-Digitale.ro.
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