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REGULAMENT CONCURS 

OGLINDA 
(concurs fotografic) 

 

În cadrul proiectului copiii vor propune fotografii realizate de ei în colaborare cu părinții sau cu 

fotografi profesioniști cooptați de către asociație, aceștia având ca scop învățarea și inițierea  copiilor/tinerilor 

în arta fotografică. 

Copiii care vor participa la acest proiect, vor fi îndrumați de către specialiști în arta fotografică și vor 

fi într-o continuă competiție pentru surprinderea celor mai expresive si reușite imagini.  Aceștia își vor 

dezvolta capacitățile creative, tehnice si vor învăța regulile si conceptele după care se ghidează un fotograf 

pentru a realiza fotografii de succes.  

Totodată fotografiile propuse vor fi evidențiate și afișate în anumite locații (primărie, școală și în alte 

locuri din cadrul comunității), pe site-ul asociației, pe pagina oficială facebook a asociației și chiar crearea 

unei pagini special destinată proiectului OGLINDA. 

Organizarea unui concurs care să premieze cele mai frumoase poze și încurajarea continuării 

proiectului. 

 

1. Obiective 

 promovarea copiilor cu abilități artistice; 

 aprecierea libertăţii creativităţii; 

 dezvoltarea imaginaţiei și gustului estetic ale elevilor ;  

 Promovarea valorilor naturii, a culturii, tradițiilor și a vieții sociale în contextul pandemiei de Covid-19. 

 

2. Tematica  

 Iarna; 

 lucrul în echipă; 

 motivul zâmbetului nostru. 

Tema fotografiei Titlul  Descrierea fotografiei 

iarna     

lucrul în echipă   

motivul zâmbetului nostru   

 

Ţinând cont de faptul că, descrierea fotografiei este foarte importantă, concurenţii sunt rugaţi să 

ataşeze descrierea corectă a fotografiei, din punct de vedere al formei şi conţinutului. Descrierea poate avea 

maxim 200 de caractere, inclusiv spaţiile. 

 

  

În baza practicii internaţionale, descrierea corectă a fotografiei răspunde la următoarele întrebări: 

 

1.Când? 

2.Cine? 

3.Ce? 

4.Unde? 

5.De ce? 
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3. Criteriile de evaluare 

 originalitate în tratarea temei; 

 contribuţia individuală și gradul de complexitate al lucrării; 

 aprecierea creativităţii; 

 estetica; 

 profunzimea mesajului. 

Fotografiile pot fi alb-negru sau color, prelucrate sau nu digital.  

    

Vor fie excluse din concurs fotografiile care: 

 au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator; 

 promovează rasismul, orice fel de discriminare; 

 promovează consumul de droguri și alcool; 

 pot aduce prejudicii de orice fel cuiva; 

 conțin publicitate. 

 

4. Înscrierea, calendarul și desfășurarea concursului  

Înscrierea elevilor și prezentarea regulamentului concursului se va face prin grija diriginților și a 

învățătorilor din Școala Gimnaziala ,,Gheorghe Corneliu”,  implicarea acestora având ca bază protocolul de 

colaborare nr. 2838/06.10.2020,  care are  ca scop cooperarea  în vederea organizării şi desfăşurării de 

activităţi extraşcolare recreative în cadrul proiectelor/evenimentelor cultural-educative și sportive. 

 

Concursul se desfășoară în perioada 10 decembrie 2020 – 19 februarie 2020 în două etape: 

Etapa I:  

Se desfășoară în perioada 10.12.2020- 15.01.2021. Fotografiile trimise de elevi alături de o descriere a 

acestora vor fi postate pe site-ul asociației și pe pagina de facebook a acesteia. Fotografiile care vor acumula cele 

mai multe like-uri si distribuiri se vor califica în etapa finală. 

Etapa II-a:  
Se desfășoară în perioada 16.01.- 19.02.2021. Se califică 20 dintre fotografiile care au adunat un număr 

mai mare de like-uri sau distribuiri pe pagina oficială a asociației  de facebook  
https://www.facebook.com/AsociatiaSpiritTanar.  Elevii calificați în etapa finală vor trimite o a doua fotografie cu 

posibilitatea de a păstra tema sau a o schimba până la data de 01.02.2020. În caz de egalitate se va constituii un 

juriu format dintr-un fotograf profesionist, reprezentant al Școlii Gimnaziale,, Gheorghe Corneliu” 

Domnești(cadru didactic) și un membru AST, care va analiza și decide câștigătorul.  

Premierea tuturor participanților se va face la data de 20.02.2021. 

Participanții trebuie să aibă vârsta de maxim 15 ani și să fie rezidenți ai comunei Domnești/ Ilfov, elevi 

ai Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Corneliu”. 

Participanții se pot înscrie cu o singură fotografie  pentru fiecare temă de fotografie. 

 

Participarea la concurs se face prin transmiterea fotografiilor și formularului de înscriere la adresa 

de mail   asociatiaspirittanar@gmail.com, începând cu data de 10.12.2020. 

5. Premii 

Premiul I .500 lei; 

Premiul II.400 lei; 

Premiul III.300 lei. 

 

 

Detalii pe site-ul asociației Spirit Tânăr: 

 https://asociatiaspirittanar.ro/ 
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