REGULAMENT CONCURS

Str. Augustin Pacha nr. 8, et. 1
300055 Timișoara, jud. Timiș

T: +40 (0) 256 487 633
E: secretariat@oartimis.ro
W: www.oartimis.ro

PREMIUL OCTAVIAN RADU TOPAI 2017
CONCURS NAȚIONAL DE FOTOGRAFIE DE ARHITECTURĂ
11 septembrie – 30 noiembrie 2017

1. ORGANIZATOR
Concursul național de fotografie de arhitectură Premiul Octavian Radu Topai 2017,
ediția a treia este organizat de către Ordinul Arhitecţilor din România Filiala
Teritorială Timiş și cofinanțat de Fundația Alber.

2. TEMĂ
Prin tema “PATRIMONIU” concursul invită concurenții să transpună în fotografii
acele elemente, tangibile sau intangibile care definesc specificul unui loc (genius
locci) și pe care generațiile actuale, în mod subiectiv sau obiectiv, le consideră
vrednice spre a fi transmise generaților următoare.
Valoarea patrimonială poate fi decisă în baza experienței personale și poate
reprezenta bunuri materiale dar și imateriale cum ar fi memoria (comună a unei
familii, de exemplu) sau în baza experiențelor unor comunități, relaționate direct la
contextul politic, economic și socio-cultural. Astfel, în cazul unor clădiri sau
construcții, valoarea lor patrimonială nu le transformă automat în monumente.
Patrimoniul reprezentând o moștenire, poate include peisaje, tradiții, obiecte cu valori
culturale și chiar o gamă largă de activități și comportamente.
Concurenții sunt astfel invitați mai întâi să observe iar mai apoi să transpună în
imagini fotografice acele elemente pe care le consideră reprezentative, ținând cont,
poate, de citatul celebrului fotograf Elliott Erwitt: “Fotografia este o artă a observării.
Are puțin de-a face cu lucrurile pe care le vedem și totul cu felul în care le vedem”.

3. ELIGIBILITATE
La concurs pot participa fotografi amatori şi profesionişti din România, cu vârsta
minimă de 16 ani, împliniţi până la data înscrierii în concurs.
Vor fi acceptate în concurs doar fotografii realizate pe teritoriul României.
Membrii juriului şi ai echipei de organizare - inclusiv rudele acestora până la gradul 2
inclusiv, persoanele care au participat la organizarea concursului, la elaborarea temei
şi a regulamentului nu au dreptul de a participa la concurs.

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Înscriere fotografiilor în concurs se va face exclusiv online prin intermediul websiteului concursului, folosind formularul de înscriere. Formularul de înscriere va fi pus la
dispoziția concurenților începând cu data de 15 septembrie, prin intermediul websiteului concursului – premiuloctaviantopai.ro.
Fiecare concurent poate înscrie în concurs un număr de maximum 5 fotografii, albnegru şi/sau color.
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Fotografiile înscrise în concurs vor fi în format JPG şi vor avea o rezoluţie de minim
3000 pixeli pe latura lungă. Dimensiunea maximă a unei fotografi nu va depăși 10
MB.
Fotografiile înscrise în concurs vor fi denumite cu titlul acestora. În cazul în care una
sau mai multe fotografii înscrise nu au titlu acestea se vor denumi cu “fără titlu” (ex:
fără titlu_1, fără titlu_2, fără titlu_3, fără titlu_4, fără titlu_5).
Fotografiilor înscrise în concurs li se va atribui automat un cod de identificare generat
aleatoriu de website-ul concursului.
Fotografiile acceptate în concurs vor fi postate în galeria de imagini a concursului.
Pentru fotografiile înscrise în concurs sunt acceptate operaţiuni de tăiere sau
reîncadrare, precum şi prelucrări simple: corecţii de expunere, tonuri, temperatură de
culoare, luminozitate, contrast, saturaţie, corecţie perspectivă şi eliminarea petelor
de pe senzor.
Nu sunt admise: fotomontajele, adaugarea, modificarea sau eliminarea unor
elemente în cadru, rame, logo-uri, text şi orice altă formă de prelucrare.
În cazul unor divergenţe legate de prelucrarea fotografiilor, la solicitarea
organizatorului oricare dintre concurenţi va pune la dispoziţia acestuia sursele
originale ale fotografiilor (negativ color sau alb-negru, diapozitiv, sau fişierul digital
neprocesat, la rezoluţia nativă).
Organizatorul işi rezevă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există
suspiciuni că nu respectă cerințele prezentului regulament.

5. DESFĂȘURARE CONCURS
Toate fotografiile primite în concurs vor fi filtrate şi validate de către Organizator
conform acestui regulament. Trimiterea unei fotografii nu constituie o garanţie că
aceasta va participa la concurs, Organizatorul având dreptul să elimine o fotografie,
chiar dacă iniţial a fost acceptată în concurs, dacă aceasta nu corespunde
standardului concursului sau dacă nu respectă toate prevederile acestui regulament,
fără a fi obligat să justifice concurenţilor decizia luată.
Fotografiile înscrise în concurs vor fi puse la dispoziţia juriului stabilit de către
Organizator. Pe baza criterilor de jurizare elaborate de către membrii juriului, aceștia
vor acorda punctaj fiecărei fotografii.
Conform regulamentului concursului juriul este suveran, astfel decizia acestuia
privind jurizarea fotografiilor înscrise în concurs este irevocabilă și nu poate fi
contestată.
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În urma procesului de jurizare Organizatorul va anunța primele cele mai bune 60 de
fotografii ce vor face obiectul unei expoziții realizate prin grija și cheltuiala
Organizatorului. Expoziția va avea loc în spațiul Bibliotecii Județene Timiș, Secția
Arte – “Deliu Petroiu” Timișoara, din cadrul Bastionului Theresia. Ora vernisării
expoziției va fi anunțată prin intermediul website-ului și a paginii de facebook a
concursului.
Organizatorul va anunța fotografiile câștigătoare în cadrul vernisajului expoziției
Premiul Octavian Radu Topai 2017, urmând să comunice rezultatele pe website-ul și
pagina de facebook a concursului şi prin e-mail.

6. PREMII
Se vor premia șapte dintre fotografii după cum urmează:
• Premiul Octavian Radu Topai 2017 – 1500 lei brut;
• Locul I – 1250 lei brut;
• Locul II – 1000 lei brut;
• Locul III– 750 lei brut;
• Mențiunea I – 500 lei brut;
• Mențiunea II – 500 lei brut;
• Mențiunea III – 500 lei brut;

7. JURIU
Juriul va fi format din:
- fotograf Cosmin Bumbuț – București;
- arhitect Laurian Ghinițoiu – Piatra Neamț/ Berlin;
- arhitect Ovidiu Micșa – Timișoara.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment componenţa juriului
fără a fi nevoit să își justifice motivele. Organizatorul va anunța în prealabil aceste
modificări prin intermediul mediilor de comunicare.

8. CALENDAR CONCURS
• 11 septembrie 2017 – lansarea concursului și a etapei de întrebări și
răspunsuri;
• 11 septembrie 2017 : 17 septembrie 2017 – concurenții pot adresa întrebări
referitoare la regulamentul concursului și își pot pregăti fotografiile pentru
participarea la concurs;
• 18 septembrie 2017 : 18 octombrie 2017 – înscrierea online a fotografiilor;
• 19 octombrie 2017 : 26 octombrie 2017 – jurizarea online a fotografiilor;
• 30 octombrie 2017 – anunțarea celor mai bune 60 de fotografii;
• 16 noiembrie 2017 – vernisarea expoziției de fotografie și anunțarea
fotografiilor câștigătoare;
• 16 noiembrie 2017 : 30 noiembrie 2017 – perioada de desfășurare a expoziției
de fotografie;
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9. Q&A
Concurenţii pot formula întrebări la adresa de e-mail
contact@premiuloctaviantopai.ro. Răspunsurile vor fi transmise prin e-mail iar
întrebările şi răspunsurile vor fi afisate pe website-ul concursului, în ordinea primirii
întrebărilor, în perioada 11 septembrie 2017 – 17 septembrie 2017.

10. ALTE DISPOZIŢII
Prin înscrierea și participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit și este
de acord cu acest Regulament. Fotografiile înscrise în concurs trebuie să respecte în
întregime prezentul regulament.
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a aduce modificări acestui
regulament oricând și ori de câte ori este necesar. Organizatorul va anunța în
prealabil aceste modificări prin intermediul mediilor de comunicare.
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