Pamantul meu, mediul meu
Scris de Sighet Online
Luni, 16 Aprilie 2012 11:22 - Ultima actualizare Luni, 16 Aprilie 2012 11:31

Grupul Scolar Sfântul Gheorghe din Sângeorgiu de Pădure cu ocazia Zilei Pământului anuntă
concursul de fotografie cu titlul „Pământul meu, mediul meu” Scopul concursului de foto este
atragerea atentiei oamenilor asupra mediul lor înconjurător, cu speranta că vor descoperii la
rândul lor frumusetile naturii si a vietii oamenilor si prin acesta vor fi constientizati, că singurul
loc unde putem să experimentăm aceste minunătii este Pământul. Categoriile concursului sunt
următoarele:
I. Natura –
fotografii despre orice element al naturii: animale, plante sau peisaje
II. Oameni – fotografii despre viata de zi cu zi a oamenilor
III. Macro – surprinderea microcosmosului prin fotografii despre lucruri mărunte sau fotografii de
detalii despre lucruri mai mari
Grupul Scolar Sfântul Gheorghe din Sângeorgiu de Pădure organizează acest concurs în cadrul
proiectului „SCHIMBĂ-TE CA SĂ POTI SCHIMBA LUMEA” finantat de Administratia Fondului
de Mediu, în colaborare cu European Direct Târnave si Organizatia Lumina Verde. Organizatorii
îsi asumă răspunderea în următoarele: Grupul Scolar Sângeorgiu de Pădure organizează
concursul de fotografie si expozitia din fotografiile concursului Administratia Fondului de Mediu
finantează tipărirea celor 150 de fotografii expuse la expozitie European Direct Tarnave asigură
logistica organizării concursului de foto si contribuie la premiile concursului
Organizatia Lumina Verde contribuie cu 400 RON la premierea fotografiilor
Lucrările pot fi trimise pe adresa de email al concursului , până la 30.04.2012 ora 24,00.
Lucrările vor fi publicate pe Facebook, şi va fi desemnat si un „Premiu al publicului” luând în
considerare votarea publicului. Condiţii de participare Un concurent poate participa în mai
multe categorii; participarea cu mai multe lucrări în acelaşi categorie însă nu reprezintă avantaj.
Concurenţii pot participa doar cu lucrări realizate de ei, şi care nu se află sub incidenţa dreptului
de autor. Fotografiile aşteptăm în format jpg ca şi fişiere ataşate la email. Trimiterea lucrării
reprezintă acceptul concurentului, în sensul că Europe Direct Tarnave poate folosi lucrarea în
publicaţiile proprii fără prescripţii. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrări, pe
care nu consideră adecvate pentru obiectivul concursului.
Aşteptăm lucrările pe adresa concursului . Scrisoarea trebuie să conţină numele şi prenumele
concurentului, adresa, vârsta şi numărul de telefon (facultativ). Lucrările pot fi trimise până la
30.04.2012 ora 24,00.
Modul de derulare a concursului şi evaluarea lucrărilor
Lucrările acceptate ca formă precum şi ca conţinut în cel mai scurt timp vor fi postate pe pagina
de Facebook al Europe Direct Tarnave.
Pagina noastră de facebook poate fi accesată prin site-ul nostru http://www.edtarnave.eu sau
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direct http://www.facebook.com/EuropeDirectTarnave. Fotografiile publicate se vor găsi în
galeria foto al paginii noastre iar lucrările scrise vor fi înglobate în pagina noastră Facebook.
Publicul poate vota lucrările imediat după publicarea acestora, până la data de 30.04.2012 ora
24,00. Rezultatul concursului va fi publicat pe Facebook. Rezultatul nu poate fi contestat
sursa:
granturi.ro
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