
              

    

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

   

 

  

   

  

 

 

   

 

II. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

a) La Salon pot participa fotografi amatori și profesioniști din întreaga țară, 

indiferent de vârstă și pregătire profesională, care recunosc și respectă prevederile 

prezentului Regulament. 

b) Principala condiție care asigură participarea la cea de-a doua ediție a 

SALONULUI ANUAL DE FOTOGRAFIE „ALBATROS” a tuturor celor care 

intenționează să se înscrie în concurs o constituie pasiunea pentru fotografie, 

SALONUL ANUAL DE FOTOGRAFIE „ALBATROS”

  BUZĂU 21 decembrie 2022 - 15 ianuarie 2023,

EDIȚIA A IV-A

REGULAMENT

  Centrul  Cultural ,,Alexandru  Marghiloman"  al  municipiului  Buzău în 

colaborare  cu Fotoclubul  ,,Pietroasa”,  organizează  cu  sprijinul Consiliului  local 

al   municipiul   Buzău și   al   Primăriei   municipiului   Buzău,  a   patra   ediție   
a SALONULUI ANUAL DE FOTOGRAFIE ,ALBATROS".

Salonul va fi organizat pe doua secțiuni:

a) FOTOGRAFIE COLOR

b) FOTOGRAFIE MONOCROM

Tema salonului: Drumeții (natură, oameni, animale, păsări, arhitectură, 
                           tradiții, etc.)

I. CALENDARUL SALONULUI:

a) înscrierea concurenților - 10 august - 10 octombrie

b) jurizarea lucrărilor – 21-25 octombrie

c) anunţarea laureaților Salonului: 10 noiembrie

d) vernisajul Salonului: 21 decembrie

e) durata expoziției: 21 decembrie - 15 ianuarie



   

  

  

  

  

 

 

     

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

exprimată  prin  activitatea  practică desfășurată cu aparatura  din  dotare,  în scopul 

surprinderii în imagini a unor momente, clipe, fapte, etc. importante și irepetabile.

  c)  Fiecare  concurent  se  poate  înscrie  la  Salon cu un  număr  de  5  fotografii 

pentru fiecare secțiune. Participarea la ambele secțiuni nu este obligatorie.

  d)  Pentru înscrierea  în  concurs,  fiecare  concurent  trebuie  să trimită 

organizatorilor până la 10 octombrie 2022 următoarele:

1. Fișa de  înscriere  care  se  descarcă  de  pe  pagina  web a  Centrului  Cultural

,,Alexandru Marghiloman" – www.ccam.ro ; (de pus link exact pe pagina dedicată)

  2.  În  plic,  câte  5  fotografii  martor  10x15  pentru  fiecare  secțiune,  pe  spatele 

cărora va fi menționat numele și prenumele autorului și titlul lucrării;

  3. Fișierul cu fotografiile în format electronic (JPEG) cu dimensiunea laturii 

mici de minim 2000px pe adresa de email salon.foto@ccam.ro;

  4.  Semnătura  autorului  (Centrul  Cultural  ,,Alexandru  Marghiloman",  Str.

Plantelor, Nr. 8B, Buzău).

  e)  Participarea  la  concurs  și  completarea  fișei  de  înscriere  echivalează  cu 

acordul  autorului  ca  imaginile  (fotografiile)  acceptate  în  Salon să  fie folosite  de

Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” în scopul promovării activității sale.

  f) Depunea fișei de înscriere reprezintă consimțământul autorilor și titularilor 

drepturilor  de proprietate intelectuală  cu  privire  la  această  formă  de  utilizare 

menționată la paragraful anterior, nelimitată ca spațiu și timp.

  g)  Vor  fi  acceptate  în  Salon  imagini  reprezentând  persoane  private  numai 

dacă acestea  sunt în conformitate  cu  legislația în domeniu,  respectiv  cu  aprobarea 

scrisă  și semnătura  olografă  a  celor prezentați, așa cum  prevede  Legea  8/1996 

privind drepturile de autor și drepturile conexe. În cazuri justificate vor fi acceptate 

astfel  de  fotografii cu  asumarea  răspunderii  publicării  imaginii  (imaginilor)  de 

către autor.

  h)  Fotografiile  trimise  pe  adresa  menționată  de  organizator  pentru 

participarea la Salon trebuie să fie originale, realizate de concurenți. Organizatorii 

nu  își  asumă răspunderea  pentru  nicio  fotografie însușită în  mod  ilegal  de  către 

concurenți. Concurentul  este  singurul  responsabil  pentru  orice  consecințe  directe 

sau indirecta care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest Salon.

i) Nu vor fi admise în Salon fotografiile care:

  - incită  la  încălcarea  legii  și  la  violențe  de  orice  fel  sau  orice fel  de 

discriminare;

  - promovează rasismul, discriminarea rasială, religioasă sau orice fel de 

discriminare;

http://www.ccam.ro/


  

  

  

 

  

 

 

 

      

 

    

 

  

  

   

 

  

  

 

  

 

    

 

 

  

   

   

  

  

  

 

 

 

- conțin publicitate explicită sau implicită;

- sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin celui înscris în concurs;

- au caracter indecent, ofensator, calomniator sau obscen.

  j)  Fotografiile câștigătoare vor  fi  apreciate  în  funcție  de:  originalitate,

compoziție, creativitate și estetică.

  k)  Fotografiile câștigătoare  vor  fi  stabilite  pe  baza  punctajului  obținut  ca 

urmare a notelor acordate de membrii juriului. Fiecare imagine se notează cu note 

de la 1 la 10.

III. PREMIILE SALONULUI ANUAL DE FOTOGRAFIE „ALBATROS"

  1. MARELE PREMIU – 1500 lei acordat de Centrul Cultural „Alexandru 

Marghiloman”;

  2. Premiul  I la  secțiunea  fotografie  color - 1000  lei  acordat  de  Centrul 

Cultural ,,Alexandru Marghiloman";

  3. Premiul I la secțiunea fotografie monocrom - 1000 lei acordat de Centrul 

Cultural „Alexandru Marghiloman";

  4. Câte  două mențiuni în  valoare  de  700  lei  acordate  de  Centrul  Cultural 

,,Alexandru Marghiloman".

III. Alte detalii

  1.  Organizatorii  Salonului  vor  asigura  prezentarea  în  expoziție  a  tuturor 

imaginilor admise în Salon în format 30x40 cm;

  2.  La  finalizarea  expoziției,  imaginile  participante  la  Salon,  inclusiv  cele 

premiante,  vor  rămâne  în patrimoniul  Centrului  Cultural  „Alexandru 

Marghiloman", celelalte  materiale  trimise  de  concurenți  urmând a  fi  înapoiate 

acestora începând cu data de 1 februarie 2023.

  3. Juriul Salonului va fi format din 3 - 5 persoane (regizori de film, fotografi 

profesioniști, ziariști, artiști plastici).

4. Președintele juriului – regizorul de film NICOLAE CABEL.

  5.  Deciziile  juriului  sunt  incontestabile,  ele  neputând fi  contestate  de 

concurenți sau alte persoane.

  6.  În  funcție  de  natura  și  calitatea  lucrărilor,  juriul  poate  acorda  premii 

suplimentare.

7. La actuala ediție a Salonului NU se percepe taxa de participare.


