CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui
www.europedirectvaslui.ro, europedirectvaslui@cjvs.eu,
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/
https://www.instagram.com/europedirectvaslui/

EUROPA LITERARĂ, ediția II
Fotografiază(-te) artistic (cu) o carte și descrie-ne ce te-a impresionat la ea!

Concurs de fotografie literară

REGULAMENT
I. ORGANIZATORI: Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui și Palatul Copiilor Vaslui,
prin Cercul de Creație Literară.
II. OBIECTIV: creșterea gradului de conștientizare asupra literaturii europene, prin stimularea și promovarea lecturii în
rândul publicului larg al județului Vaslui.
III. PARTICIPANȚI: Acest concurs se adresează publicului general, indiferent de vârstă, cu precădere, dar nu exclusiv,
cetățenilor domiciliați în județul Vaslui.
Participanții minori vor transmite prin e-mail acordul părinților/reprezentanților legali cu privire la participarea lor la
concurs, în momentul înscrierii.
*Nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct şi nici angajații Consiliului
Județean Vaslui.
** Pot participa și concurenții din prima ediție a concursului Europa Literară.
IV. PERIOADĂ DE DESFĂȘURARE : 11 august - 11 septembrie 2020.
•
Înscrieri: termen limită 4 septembrie 2020, ora 16.00;
•
Votul publicului pentru fotografie, Facebook și Instagram: termen limită 9 septembrie 2020, ora 16.00;
•
Votul juriului pentru originalitate: 10 septembrie 2020;
•
Anunț câștigători: 11 septembrie 2020.
V. MECANISM
Pentru a participa la acest concurs, fiecare participant va trimite o fotografie artistică cu o carte ce aparține unui
autor european și fișa de înscriere completă, ce va cuprinde un text/descriere despre cartea fotografiată, alături de
datele sale de contact (nume, vârstă, oraș), pe adresa de e-mail europedirectvaslui@cjvs.eu, prin mesaj privat pe
pagina de Facebook https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/ sau pe pagina de Instagram
https://www.instagram.com/europedirectvaslui/ .
Reguli fotografie:
1. Culoare: alb-negru/color/sepia etc;
2. Format fișier: jpg;
3. Fotografia trebuie să fie cât mai creativă și poate conține și alte elemente în afară de carte, cu condiția ca aceasta
să fie elementul central.
4. Cartea fotografiată trebuie să aparțină obligatoriu, unui autor născut într-una din cele 18 țări membre ale UE, care
nu au fost menționate în prima ediție a concursului, precum: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia,
Finlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria.
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5. Vor fi acceptate doar fotografii originale, realizate pentru acest concurs. Nu vor fi acceptate în concurs fotografii
preluate de pe internet.
6. În cazul în care în fotografie apar persoane fizice terțe, participantul își asumă răspunderea deținerii acordului
persoanei vizate cu privire la utilizarea imaginii acesteia în cadrul acestui concurs.
Reguli text/descriere carte:
1. Participanții trebuie să transmită, odată cu fotografia, un text/o descriere despre cartea fotografiată, ce va
conține trăirile si sentimentele lor din timpul lecturii, ce i-a impresionat sau marcat la acea carte.
2. Fiecare participant va menționa clar autorul și cartea descrisă.
3. Descrierea poate suna ca o recomandare, ce are rolul de a instiga publicul larg la citirea acelei cărți.
4. Descrierea nu va depăși lungimea de 100 de cuvinte.
5. Cartea descrisă/recomandată trebuie să aparțină, obligatoriu, unui autor născut într-una din cele 18 țări membre
ale UE, care nu au fost menționate în prima ediție a concursului, precum: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru,
Croația, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia, Suedia,
Ungaria.
6. La finalul concursului, organizatorii vor realiza o carte digitală cu titlul „Europa Literară”, ce va purta amprenta
participanților, fiind o colecție a trăirilor și emoțiilor create de autori în mintea și sufletul cititorilor.
VI. DECLARAREA CÂȘTIGĂTORILOR
Toate fotografiile, alături de citate, vor fi publicate pe paginile de Facebook și Instagram ale Centrului Europe Direct
Vaslui, pe măsura înscrierilor.
Prin intermediul acestui concurs vor fi premiate cel puțin 5 persoane:
Fotografie :
• 1 câștigător va fi desemnat prin intermediul paginii de Facebook, în baza numărului de like-uri primite
pentru fotografiile înscrise.
• 1 câștigător va fi desemnat prin intermediul paginii de Instagram, în baza numărului de like-uri primite
pentru fotografiile înscrise.
*Se vor lua în considerare doar like-urile primite în dreptul fotografiilor publicate pe paginile de Facebook și Instagram
ale Europe Direct Vaslui.
Utilizatorii platformelor de Facebook și Instagram vor avea ocazia să voteze fotografiile preferate, în albumul special
creat, până la data de 9 septembrie 2020, ora 16.00.
Participanții care vor folosi platforme de generare de like-uri, vor fi descalificați.
Text:
•

3 câştigători vor fi desemnaţi de către juriu - reprezentanți ai instituțiilor organizatoare. Juriul va premia 3
persoane care reușesc să transmită emoție și să stârnească anumite sentimente prin intermediul descrierilor
realizate, instigând astfel la lectura cărții respective.

În funcție de tipologia și numărul participanților, Organizatorul își rezervă dreptul de a clasifica și a adapta premiile, în
funcție de vârsta participanților.

VII. PREMII:
Toate persoanele înscrise în concurs vor primi broșuri interesante despre Uniunea Europeană, precum și diplome. În
cazul în care, vor exista concurenți înscriși la îndrumarea cadrelor didactice, aceștia din urmă vor primi adeverințe de
participare.
Cele 5 premii, pentru fotografie și text vor consta în materiale promoționale unice, personalizate de către Europe
Direct Vaslui și Comisia Europeană în România (șapcă, rucsac, cană bio, bloc notes).
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VIII. ALTELE:
•

Pentru consultarea colecțiilor din literatura solicitată în cadrul concursului, vă recomandăm, cel puțin în cazul
participanților din județul Vaslui, să vă adresați partenerului - Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui, ce deține o vastă colecție de autori din statele membre UE.

•

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări calendarului concursului, având obligativitatea de a
anunţa oficial aceste modificări.

•

Înscrierea în concurs reprezintă acordul implicit al concurentului ca fotografia și datele sale cu caracter personal
să fie utilizate și prelucrate conform Noului Regulament General privind Protecția Datelor Personale, GDPR, în
scopul promovării Concursului, a realizării materialelor informative și a raportărilor către Finanțator, de către
Organizator (Europe Direct Vaslui/Consiliul Județean Vaslui).

•

Înscrierea în concurs reprezintă acordul implicit al concurentului ca fotografia sa să poată fi folosită in materiale
realizate de Europe Direct Vaslui.

•

Fotografiile înscrise se supun legii drepturilor de autor; orice reproducere ale acestora de către persoane terțe
neimplicate în concurs, este interzisă de lege. Pentru drepturi de reproducere, va fi contactat Centrul de
Informare Europe Direct Vaslui.

•

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a
participării cu fotografii la acest concurs.

•

Europe Direct Vaslui nu este responsabil pentru conținutul materialelor transmise de participanți şi nici pentru
litigiile privind drepturile de autor în care participanții sunt implicați sau care pot deriva din participarea acestora
la prezentul concurs.

•

Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.

•

Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de a contacta câştigătorii, ca urmare a transmiterii
incorecte a datelor de contact.

•

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate
de regulamentul oficial al concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin
câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi din partea organizatorului.

•

Prin acceptarea premiilor, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele şi fotografiile lor, precum şi valoarea
premiilor câştigate în această campanie să fie făcute publice.

•

Premiile vor putea fi preluate de la sediul Centrului Europe Direct Vaslui, iar în cazul participanților din alte județe,
se va stabili de comun acord cu participantul, pentru identificarea celor mai bune soluții.

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE
 Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile ulterioare legate
de participarea la acest concurs.
 Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
și privind libera circulație a acestor date.
 Informaţiile sunt înregistrate şi stocate atâta timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare legate de participarea
la concurs.
Persoana de contact: Mihaela Dumitraș, ofiţer de comunicare, e-mail: europedirectvaslui@cjvs.eu.
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Fișă înscriere
Europa Literară, ediția II

Nume, prenume participant
Vârstă, localitate, județ

Nume, prenume profesor
coordonator*, unitate de
învățământ
*doar acolo unde este cazul
Nume, prenume autor carte
Țară de proveniență a autorului
Vă rugăm, bifați

⎕ Austria

⎕ Belgia

⎕ Bulgaria

⎕ Cehia

⎕ Cipru

⎕ Croația

⎕ Estonia

⎕ Finlanda

⎕ Letonia

⎕ Lituania

⎕ Luxemburg

⎕ Malta

⎕ Olanda

⎕ Polonia

⎕ Slovacia

⎕ Slovenia

⎕ Suedia

⎕ Ungaria

Titlu carte

Recomandare, max. 100 cuvinte
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ACORD PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL

Subsemnatul/a___________________________________________, în calitate de părinte/reprezentant legal
al minorului____________________________________________, sunt de acord ca acesta să participe la concursul
“Europa Literară”, ediția II, organizat de Centrul Europe Direct Vaslui și partenerii săi.

Declar pe propria răspundere că am fost informat/ă cu privire la Regulamentul concursului.

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor personale ale minorului (nume, prenume, imagine), în scopul
promovării evenimentului mai sus menţionat, în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016.

Data,

Semnătura,
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