VIAŢA ÎN EUROREGIUNEA DUNĂRE-CRIŞ-MUREŞ-TISA
CONCURS FOTO

Agenţia de Dezvoltare Euroregională DKMT Dunăre-Criş-Mureş-Tisa SRL Nonprofit de Utilitate Publică
anunţă concurs de fotografii cu titlul „Viaţa în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa”.
Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT) cuprinde regiunea sud-estică a Bazinului Carpatic din
Europa Est-Centrală. Este o cooperare regională care înglobează teritoriile judeţelor Bács-Kiskun şi
Csongrád din Ungaria, ale judeţelor Arad, Caraş-Severin şi Timiş din România şi ale Provinciei
Autonome Voivodina din Serbia.
La concurs pot fi înscrise fotografii care prezintă valorile Euroregiunii, viaţa de zi cu zi a oamenilor
care trăiesc în regiunea de frontieră, momente surprinzând condiţiile caracteristice traiului lângă
graniţă.
Fotografiile jurizate vor fi expuse în cadrul şedinţei festive a Adunării Generale a Cooperării Regionale
DKMT organizată cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înfiinţare, care va avea loc la Novi Sad în data
de 21 noiembrie 2017, iar autorii fotografiilor alese de juriu vor fi invitaţi să participe la festivitate.
Vă rugăm să denumiţi fotografiile trimise în felul următor:
domiciliul_ numele de familie_prenumele_nr. de ordine_denumirea fotografiei (cu litere mici, fără
diacritice)
De exemplu: szeged_toth_istvan_01_deschiderefrontiera.jpg
În textul scrisorii vă rugăm să precizaţi numele, adresa şi numărul de telefon.
Termenul de predare a fotografiilor: 31.10.2017. orele 16.00 (CET)
Fotografiile vor fi trimise la adresa dkmtfoto@gmail.com !
Premierea: Premiile sunt oferite de către asociaţii Agenţiei de Dezvoltare Euroregională DKMT
Dunăre-Criş-Mureş-Tisa SRL Nonprofit de Utilitate Publică (Consiliul Judeţean Arad, Consiliul
Judeţean Bács-Kiskun, Consiliul Judeţean Csongrád, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Consiliul
Judeţean Timiş, Guvernul Provinciei Autonome Voivodina).
Autorii celor mai bune 6 fotografii alese de către juriu vor beneficia de un sejur de 2 zile, o noapte
de cazare pentru 2 persoane, la unul dintre următoarele hoteluri, cu privire la care autorii
fotografiilor alese vor fi anunţaţi prin e-mail.
➢ Judeţul Arad: Best Western Hotel http://bwcentral.ro/
➢ Judeţul Bács-Kiskun: Pincelakat Szálloda https://pincelakat.hu/
➢ Judeţul Csongrád: Colosseum Hotel https://colosseum.accenthotels.com/hu
➢ Judeţul Caraş-Severin: Pensiunea Dora http://www.pensiuneadora.ro/
➢ Judeţul Timiş: Hotel Check Inn http://checkinn.ro/cine-suntem.php/
➢ Voivodina: un hotel de minim 4*

Termenul de utilizare: până la data de 31.08.2018, conform înţelegerii prealabile cu hotelul.
În afară de cazare, organizatorul concursului sau asociaţii societăţii nu îşi asumă alte cheltuieli.

Regulamentul de concurs:
➢ Participantul îşi va da acordul ca Agenţia de Dezvoltare Euroregională DKMT Dunăre-CrişMureş-Tisa SRL Nonprofit de Utilitate Publică să expună fotografiile, cu menţionarea
autorului, în cadrul expoziţiei fotografice organizate în data de 21 noiembrie 2017 la Novi Sad.
➢ Pot fi trimise minim 1 şi maxim 3 fotografii proprii (în format JPG).
➢ Concursul este deschis tuturor, indiferent de ocupaţie, vârstă, domiciliu (mai puţin membrii
juriului şi organizatorii).
➢ Responsabilitatea juridică cu privire la conţinutul fotografiilor înscrise la concurs cade în
sarcina participanţilor. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra
fotografiilor înscrise de el în concurs. Se pot înscrie doar acele fotografii ale căror autor este
participantul şi nu lezează drepturile personale ale altor persoane. În cazul în care fotografiile
înscrise lezează totuşi drepturile de autor sau alte drepturi personale ale unor persoane,
responsabilitatea juridică cu privire la orice pretenţii şi revendicări cade în sarcina
participantului şi este obligat să exonereze organizatorul cu privire la orice fel de pretenţii
juridice.
➢ Decizia juriului este definitivă şi irevocabilă.

Pentru informaţii suplimentare legate de concurs vă puteţi adresa organizatorilor la următoarea
adresă de e-mail: dkmtfoto@gmail.com.

