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REGULAMENT OFICIAL CONCURS DE FOTOGRAFIE 

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE „VIAȚA ÎN PANDEMIE” 

 

ART.1. CONDITII GENERALE 

1.1. Concursul foto „Viața în pandemie” este organizat Universitatea de Medicină, farmacie, Științe și 

Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, la inițiativa Departamentului University Press.  

1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial 

al Concursului . Inscrierea in concurs implica acceptul tacit al tuturor participantilor privind 

regulamentul oficial cu regulile ce decurg din acesta. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 

termenii de desfasurare ai Concursului fara notificare prealabila. Orice modificare va fi anuntata pe site-

ul www.umfst.ro, pe pagina de Facebook a Universitatii https://www.facebook.com/umfst sau pe 

canalul de comunicare https://blog.umfst.ro/.  

1.3. Concursul de fotografie propune tematica „Viata in pandemie”. Organizatorii permit concurentilor 

sa trimita orice fotografie care exprima intr-un fel sau altul tematica de concurs, lasand libere 

imaginatia si creativitatea participantilor.    

 

ART.2. DURATA SI CALENDARUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI 

2.1.Concursul se desfasoara in perioada 20 noiembrie – 30 noiembrie 2021.  

2.2. Selectarea fotografiilor castigatoare ce vor fi premiate se va face de catre Organizator in data de 1 

decembrie 2021.  

2.3. Participantii la concurs vor transmite fotografiile in intervalul indicat la punctul 2.1. 

Orice participant la concurs care va transmite fotografiile dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. 

2.4. Fiecare participant la concurs poate inscrie un numar de maxim 5 fotografii.  

 

ART.3. DREPTUL DE PARTICIPARE 

3.1. La concurs au dreptul de a participa mebrii comunitatii academic UMFST G.E. Palade și membrii 

comunitatii locale, cu varsta de minim 14 ani impliniti. 

3.2. In cazul nerespectarii uneia sau mai multora dintre obligatiile de mai sus, organizatorul concursului 

poate decide sa excluda din competitie un participant. Nu sunt acceptate derogari de la termenii de 

desfasurare a concursului. 

http://www.umfst.ro/
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3.3. Inscrierea in concurs prin transmiterea fotografiilor implica acceptul participantului la concurs de a 

oferi Organizatorilor dreptul de a folosi oricand si pentru o perioada nedeterminata toate fotografiile 

inscrise in concurs, dreptul de a publica imaginile respective, integral sau partial, in format digital si/sau 

tiparit, impreuna cu drepturile de autor si folosinta ce decurg din aceasta. 

3.4. Folosirea imaginilor poate fi insotita de mentionarea autorului. 

 

ART.4. CONDITII ACCEPTARE FOTOGRAFIE 

4.1. Fotografiile trebuie sa fie realizate in perioada 2020-2021. 

4.2. Nu se vor accepta fotografii copiate de pe internet sau din alta sursa. 

4.3. Nu se accepta prelucrari la poze ca de exemplu persoane sau obiecte puse artificial in cadru sau 

blururi artificiale. 

4.4. Sunt permise corectiile de baza din programele de editare,  

4.5. Nu sunt permise colajele.  

4.6. Nu se accepta fotografii de tip royaltyfree sau luate din diverse colectii platite.  

4.7. Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu continut imoral. 

4.8. Persoanele inscrise trebuie sa fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor trimise in 

concurs. 

4.9. Organizatorii concursului nu isi asuma nici o responsabilitate privind eventuale incalcari ale 

dreptului de autor. Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis fotografia. Participantul 

isi asuma intreaga responsabilitate asupra originalitatii, dreptului de folosire si continutului fiecarei 

lucrari inscrise. Participantul poarta singur responsabilitatea juridica cu privire la asemanarile de orice 

fel pe care le poate aduce lucrarea lui catre terte persoane prin lucrarea sa. 

4.10. Participarile sunt individuale (nu se admit lucrari in colaborare). 

4.11. Participantii trebuie sa respecte tema propusa dar isi poate pune propria amprenta a originalitatii 

si viziunii sale.  

 

ART.5. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI, EXPOZITIEI SI PREMII 

5.1. Participantii vor transmite fotografiile inscrise in concurs prin email la adresa 

comunicare@umfst.ro. 

5.2.  Se accepta transmiterile fotografiilor de tipul wetransfer, mybridge, etc.  

5.3. Participantii la concurs sunt obligati sa transmita odata cu fotografiile inscrise in concurs si datele 

de identificare (nume, prenume, email, telefon).  

mailto:comunicare@umfst.ro
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5.4. Organizatorul va selecta fotografiile care corespund cerintelor tehnice si tematicii de concurs 

propuse; in urma selectiei, se vor alege castigatorii, iar fotografiile castigatoare va fi incarcata pe siteul 

www.umfst.ro, pe paginile oficiale de Facebook si Instagram ale Universitatii sip e canalul de 

comunicare blog.umfst.ro.  

5.5. Castigatorii vor fi anuntati telefonic.  

5.6. Toate fotogragiile acceptate de catre Organizator vor fi expuse publicului larg in cadrul unei 

expozitii in perioada 6 – 10 decembrie 2021, în cadrul Zilelor UMFST.  

 

ART.6. ACORD DE PRINCIPIU 

6.1. Odata cu inscrierea fotografiilor in concurs, participantii au acceptat in totalitate conditiile 

prezentului regulament si eventualele decizii ulterioare ale organizatorului. 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, in caz de nevoie, in asa fel incat sa 

asigure corectitudinea desfasurarii concursului si a expozitiei.  

http://www.umfst.ro/

