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S-a deschisCompetitiapentrufotografii de Mediu  - “EusiMediul”   

Intrareaestelibera, perioada de depunere a materialelorpentruCompetitieeste:   1 Mai - 30 Septembrie 2014 pina la ora12:00 (CET). 

Ideipentrutemelealese: diverse problemesiscenarii de Mediu 
 
Unnou concurs al Agenției Europene de Mediu(EEA) invităatâtfotografi profesioniști cit șiamatoripentru a surprindeceea ceînseamnă 
mediulpentru ei, diverse probleme in diferitescenarii de Mediu 
 
Participanții potcâștiga premii în baniiarfotografiile lorpoate fi folositepentru a comunicaproblemele de mediuîn rapoartele mari ale Agentiei 
Europene de Mediu. 

Aceasta noua Competitie, „Eu si Mediul”cuprindeomare varietatede subiecte, legate demediul înconjurător. De exemplu, fotografiile 
potilustraoproblemăde poluaresaufrumusețeavieții sălbatice. Altele pot aborda subiecte, cum ar fi consumulnesustenabil, unpeisajîn 
schimbaresauuneleacțiuni pozitive, intreprinse pentru areduce impactul asupra mediului. 

Acesteasuntdoarcâtevaopțiuni - existămultealtemoduri de a arataceeaceînseamnămediu in Europa pentruvoi.Participanții pot 
găsiinspirațieînariile care privescsubiecteleacoperitede catre EEAsipe care le gasitipesite-ulAgentieiEuropene de Mediu: 
http://www.eea.europa.eu/ro/themes 

Imaginilepot fi folositepentru ailustraproblemele de mediuîn publicații ale Agentiei Europene de Mediu inclusiv editia pilot a anului 2015 
aRaportuluide Stare a Mediului(SOER- 2015), care se publicala fiecare cinci ani. 

Premii si notificarea cistigatorilor:  

Câștigătorulva primi2.000 Euroîn timp cecâștigătoriipremiuluial doileași al treileavorprimi 1.500 Euro si respectiv 1000 Euro. Se vor acorda, 
doua premiidecite 500 Euro-unulpentrucea mai bunăfotografiede launparticipantîntre18și24 de ani (participanti născuți în anii calendaristici 
1990-1996), numitPremiul pentru Tineret șiunulpentrucâștigătorul premiului Publicului, atribuit prin alegerea publica, careva fi decisprin voton-
line. 

Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail, prin urmare, este esențial să se ofere informații de contact corecte. 

Cum se face inscrierea:  

1. Surprindeti o imagine sau creati o fotografie originală(dimensiune cel mult>2000px pe partea lunga a fotografiei), insotita de un scurt text 
explicativ, de maximum 1000 de caractere, tradus obligatoriu in limba Engleza, în conformitate cu precizariledinregulile Competitiei; 

2. Incarcatifișierulla un sitede partajare online, cum ar fiFlickr, Shutterfly, SnapfishsauPhotobucket; 

3. Completatiformularul de înscriereon-line, cu mentionarea unui link catre imagineavoastra; 

Formularul de inscriere se gaseste la acest link:  http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-
2013-eea-photo-competition/submission-formTot acolo veti gasi si termenii si conditiile de participare. 

Conditii generale de participare: 

Concursul este deschiscetățenilor dincele 33 de țărimembre aleSEEși6țăridin Balcanii deVestcare coopereaza cu Agentia Europeana de 
Mediu.Toți participanțiitrebuie să aibe implinita virsta de18 anisausa fie mai in varsta. Unparticipant poate trimitemaximumcinci intrăriîn 
total,înconcurs. Fiecareintrare in competitie, va fi tratataseparat, pentru aceasta vi se va cere săcompletați formularulde depunereon-
linepentrufiecareintrare.  

http://www.eea.europa.eu/ro/themes
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013-eea-photo-competition/submission-form
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013-eea-photo-competition/submission-form


 
Drepturile de autor: 

Trebuie să avețidrepturi de autordepline pentrumaterialeleprezentat.Drepturile de autordinmaterialele prezentatepentruacestconcursrămân 
ale proprietarilor imaginilor. Cu toate acestea, fiecareparticipantacordă Agentiei Europene de Mediu și partenerilor săidreptul de a 
folosimaterialele prezentateîn comunicarea sade mediu, cu acordarea creditarii proprietatiidrepturilor de autor.Intrarile in  concursnutrebuie să 
includămențiunideproduse sau servicii cuconținutobscen, violent, rasistsau defaimator.Orice intrari in concurs care contin date incompletesau 
înregistrăricarenusunt conformecu specificațiileoficialevor fi descalificateautomat.  
Nu potfiacceptateînconcursimaginicare contino persoanaidentificabila, care nu și-adatacordul de aapărea, in imaginea respectivasauîn cazul în 
careimagineacontine elemente de publicitatesaumărci comercialecarede altfel ar necesitaacordul Agentiei Europene de Mediu  pentru 
aobținepermisiunea de a fi utilizate. 

Confidențialitatea și protecțiadatelor cu caracter personal: 
 
Pentru derularea acestuiconcurs, Agentia Europeana de Mediu, se obliga să respecte regulile stabiliteînRegulamentul(CE) nr 45/2001privind 
protecția datelor persoanelor fizice cu privirelaprelucrarea datelor cu caracterpersonal de cătreinstituțiile și organele comunitareși privind 
liberacirculație a acestor date(JO UE L 8din12.1.2001, p.1.). Datelecu caracter personal nu vor fi distribuite unei cuterțe părți,pentru efectuarea 
marketing-ului direct. Pentru mai multeinformații detaliate, vă rugăm să consultațiDeclarația de concurenta si 
confidențialitatesauRegulamentul(CE) nr 45/2001al ParlamentuluiEuropeanșia Consiliuluidin 18 decembrie2000 privindprotecția persoanelor 
fizice cuprivire la prelucrareadatelor cu caracter personalde cătreinstituțiileși organele comunitare șicu privire la libera circulațiea acestor date. 

Criterii de evaluare a intrarilor in Competitie: 
 
Membrii juriului vor evalua materialele respective, conform unor criterii relevante din punct de vedere al unei prezentaricreative, angajateși 
inspirate, pentru temele anuntate.Intrare in Competitie va tine cont de:  
Relevanțapovestilor relatate de participantisi capacitatea acestora de a convinge, cu privire la subiectul enuntat, creativitateași puterea 
expresiei artistice.Organizatoriiși membrii juriuluiîși rezervă dreptulde a eliminaorice intrăriinconcurscarear  
puteaîncălcaoricaredintreregulileCompetitiei sauTermeni și Condițiile acesteiasau care potducela discreditarea acestei Competitii. Toate aceste 
intrari in Competitievor fi descalificate. 

Va rugam sa transmiteti intrebarile Dvs. pe adresa de e-mail: competitions@eea.europa.eu 

Textul in limbaRomana, este o prezentaresuccinta a materialuluidetaliat, in limbaEngleza, pe care ilgasiti la urmatorul link: 
http://www.eea.europa.eu/about-us/what/public-events/competitions/environment-me-2013-eea-photo-competition 

Pentruconformitate, 

Carmen Madalina COZMA 
Project manager-Networking, Communication and Education   
European Environment Agency 
KongensNytorv 6 - 1050 Copenhagen K – Denmark 
Phone: +4521742797 
 

 
 
The EEA has a new subscription service. Sign up to get the latest news and reports from the Agency. 
Find the European Environment Agency on: Enquiry forum| Web | Facebook | Twitter | Receive EEA news & reportsDo something for our 
planet, print this email only if needed. Even a small action can make an enormous difference, when millions of people do it! 
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