
Concurs de fotografie pentru elevii din Sectorul 6
Ediția I

Organizare

 Concursul de fotografie, denumit mai departe Concursul, este organizat, la inițiativa 
elevilor din Sectorul 6, de către viceprimarul sectorului, Gabriel Petrea cu sprijinul cadrelor 
didactice din școlile și liceele din Sectorul 6. 

 Concursul este destinat tuturor elevilor (clasa 0 – clasa a 12 a) din Sectorul 6 al Municipiului
București.

 Premiile din cadrul Concursului sunt oferite de sponsori ce vor fi nominalizați la Gala de 
premiere din data de 4 iunie 2015.

Calendar

Perioada de trimitere a fotografiilor: 5 aprilie – 30 aprilie
Perioada de vot:  1 mai – 24 mai
Gala de decernare a premiilor: 4 iunie

Pozele vor fi postate pe pagina de facebook https://www.facebook.com/gabriel.petrea

 Secțiuni

Secțiunea individual: pot participa toți elevii, premiul fiindu-i acordat acelui participant a cărui 
fotografie obține cele mai multe like-uri
Secțiunea pe clasă: pot participa toate clasele, premiul fiindu-i acordat clasei acelui participant a 
cărui fotografie obține cele mai multe like-uri

Categorii

Secțiunea pe clasă:

1. Groupieeee – fotografie care să conțină cel puțin două persoane :D
2. Sectorul nostru, sectorul 6 – fotografie care să ilustreze Sectorul 6
3. Noi și sportul – imagine care să prezinte clar ideea de mișcare, sport, activitate fizică

Secțiunea individual:

1. Selfie  - nu are nevoie de explicație :D
2. Spirit civic - imagine din care să reiasă foarte clar spiritul civic: acțiune ecologică, 

voluntariat, activitate socială etc.
3. Drumul meu spre casă - fotografie care să ilustreze o imagine din drumul elevului de la 

școală spre casă, în Sectorul 6

Modalitatea de participare

Perioada de trimitere a fotografiilor: 5 aprilie – 30 aprilie

https://www.facebook.com/gabriel.petrea


Pozele vor fi trimise la adresa concursfoto.s6@gmail.com astfel:

Secțiunea pe clasă -  subiectul email-ului: secțiunea din concurs în care este înscrisă poza  
iar in corpul emailului categoria, o scurtă descriere a fotografiei, denumirea fotografiei, precum și
datele de contact ale reprezentantului clasei – numele, prenumele, școala, clasa, numărul de 
telefon și adresa de email.

Secțiunea individual -  subiectul email-ului: secțiunea din concurs în care este înscrisă 
poza  iar in corpul emailului categoria, o scurtă descriere a fotografiei, denumirea fotografiei, 
precum și datele de contact ale participantului – numele, prenumele, școala, clasa, numărul de 
telefon și adresa de email.
Mesajele e-mail care nu respecta in totalitate datele personale solicitate a fi comunicate nu vor intra 
in concurs.

Exemplul 1: Subiect: Sectiunea pe clasă

Email: 
Groupieee
Popescu Ion, clasa a VII a C, Scoala 117, 0721234567, popescu.ion@email.ro
Poza reprezintă o fotografie realizată împreună cu mai mulți colegi în parcul din fața 
școlii. Am denumit-o sugestiv Vine vacanțaaaaa...

În Atachament poza 

Exemplul 2: Subiect: Sectiunea individual

Email: 
Spirit civic
Vasile Ionescu, clasa a XII a E, Scoala 172, 0737654321, vasile.i@email.ro
Poza ilustrează o acțiune de ecologizare a gradinii din fața blocului. 
Am denumit-o Împreună putem păstra sectorul curat
In Atachament poza 

Votul

Perioada de vot:  1 mai – 24 mai

Pozele vor fi postate pe pagina de facebook  https://www.facebook.com/gabriel.petrea în ordinea 
primirii acestora, în 6 albume, fiecare reprezentând cîte o categorie din cele 2 secțiuni.

Fiecare like obținut pentru poză este considerat un vot.

Pozele vor fi clasificate în funcție de numărul de like-uri (voturi).

Pentru mai multe șanse de câștig este recomandat ca fiecare clasă să aibă o singură poză înscrisă în
concurs pentru secțiunea pe clasă și fiecare elev să aibă o singură poză pentru secțiunea individual.

https://www.facebook.com/gabriel.petreai
mailto:vasile.i@email.ro


Se vor lua în considerare doar like-urile adunate pe pagina 
https://www.facebook.com/gabriel.petrea. Toate celelalte like-uri adunate de pe alte pagini de 
facebook nu vor fi contorizate și nu vor conta pentru realizarea clasamentului final.

Vor fi considerate câștigătoare acele fotografii care adună cel mai mare număr de voturi (like-uri).

Concurenții vor putea să își promoveze pozele, fără a apela la campaniile plătite pe Facebook.

Premii

Pe data de 4 iunie, în cadrul unei Galei de decernare a premiilor, posesorii fotografiilor declarate 
câștigătoare vor fi premiați.

Secțiunea pe clasă: o excursie dedicată elevilor din clasa câștigătoare însoțiți de către învățător / 
diriginte la munte (transport, masa si cazare pentru 2 nopți).
Secțiunea individual: telefon mobil de ultimă generație.

Alte premii oferite de sponsori.

Contestații

1. Contestațiile vor fi rezolvate de o comisie formată din profesori din sectorul 6. 
2. Contestațiile se depun în maxim 3 zile de la sesizarea problemei

Restricții
1. Nu sunt acceptate pozele realizate în incinta salilor de curs școlar, din timpul orelor sau

din timpul activităților educaționale!
2. Nu sunt acceptate like-urile provenite de la conturi false. În această situație poza va fi 

descalificată. 
3. Nu sunt acceptate decît poze pe care participantul le realizează personal. Pozele identificate 

pe internet și pentru care participantul nu deține drepturi de autor sunt eliminate din concurs.
4. Concurenții vor putea să își promoveze pozele, fără a apela la campaniile plătite pe 

Facebook.

Prevederi finale

1. Fotografiile care nu respectă prezentul regulament sunt eliminate din concurs.
2. Prin trimiterea pozelor la adresa concursfoto.s6@gmail.com și participarea la concurs, 

concurentul declară că a citit și este de acord cu prezentul regulament.
3. Prin înscrierea fotografiilor în concurs, participantul declară că este deținătorul drepturilor 

de autor asupra fotografiilor și își asumă toate consecințele directe sau indirecte care pot 
apărea ca urmare a participării cu fotografiile la concurs.

4. Prin participarea la concurs concurentul este de acord să cedeze dreptul de folosință asupre 
fotografiilor pe siteul www.gabrielpetrea.ro, facebook.com/gabriel.petrea precum și pe toate 
materialele de promovare pentru concurs.

5. Prin înscrierea fotografiilor în concurs, concurentul declară că a obținut acordul persoanelor 
care apar în fotografii de a utiliza imaginea în scopul concursului.

6. Prin participarea la concurs, concurentul este de acord ca organizatorii sa prelucreze datele 
cu caracter personal puse la dispoziție.

http://www.gabrielpetrea.ro/
https://www.facebook.com/gabriel.petrea.Toa

