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NOTA NR.

Jf7-

CATRE TOATE UNITATILE DE lNvATAMANT LICEAL DIN CRAIOVA SI JUDET

Vii transmitem aliiturat Regulamentul Salonului Regional de Fotografie
,,OLTENIA iN IMAGINI" cu tema ,,Oltenia - 100 de ani de la Marea Unire"
Editia a IX- a, 2018, organizat de Asociatia Culturalii ,,Craiova" ~i Muzeul Olteniei,
1n colaborarea cu Fotoclubul ,,Mihai Dan Ciilinescu", Inspectoratul Scolar Judetean
Dolj ~i,se desfii~oarii sub patronajul Asociatia ,,DACICA" Societatea Romana de Artii
F otograficii.

Inspector Scolar General,

Inspector Scolar,

SALONUL REGIONAL DE FOTOGRAFIE - "OLTENIA IN IMAGINf'

"Oltenia - 100 de ani de la Marea Unire"
Editi a a IX-a, 2018

Salonul regional de fotografie "Oltenia in imagini" este continuatorul Salonului
Municipal de Fotografie "Craiova in imagini". Salonul este organizat de Asociatia
Culturala "Craiova"

~i

Muzeul Olteniei, in colaborare cu Fotoclubul "Mihai Dan

Calinescu", Inspectoratele
Fotoclubul "Mircea Faria"

~colare
~i

se

Judetene Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea,

desr~oara

sub patronajul Asociatiei "DACICA"

Societatea Romana de Arta Fotografica.

PARTICIPANTI

Salonul este destinat tuturor elevilor de liceu din Oltenia din clasele IX-XII, pasionati
de fotografie.
Fiecare participant poate trirnite 1-3 fotografii color sau monocrom (alb-negru, sepia
etc.) printate pe hartie fotografica la dimensiunea 20x30 cm sau variante cu latura
mare de 30 cm.
NU sunt admise lucriirile procesate pe computer, colajele, supraimpresiunile sau cele
pe care s-au aplicat diferite filtre. Singurele modificiiri admise sunt: reincadrarea,
corectia luminozitatii si contrastului, remedierea defectelor (zgiirieturi, pete),
conversia imaginilor color in imagini monocrom (alb/negru sau sepia)

~i

corectiile

cromatice necesare pentru a aduce imaginea cat mai aproape de normal, de veridic.
Participarea este libera

~i

nu vor fi percepute taxe de participare.

TEMATICA
Salonul are ca tema "Oltenia - 100 de ani de la Marea Unire". Prin urmare, lucriirile
trebuie sa ofere o imagine a regiunii la un secol de la acest eveniment istoric care a
marcat destinul natiunii. F otografiile vor putea aborda intreaga pal eta de activitati din
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Oltenia, evitandu-se imaginile care incalca dreptul persoanelor la intimitate; nu vor fi
acceptate lucrarile ce vor promova discriminarea etnica, sociala ~i culturalll, violenta,
sexul. Vor putea fi abordate toate genurile artei: reportaj, portret, peisaj urban, sport,
ceremonii cultural-artistice, fotografie de strada, aspecte legate de viata cotidiana a
elevilor.

Fiecare lucrare va avea inscris pe verso, in dreapta jos, citet §i cu majuscule:
numele §i prenumele autorului, varsta, numarul de telefon, denumirea completa
a §Colii, localitatea, clasa, titlul lucrarii §i locul unde a fost fiicuta fotografia.
Titlurile vor fi succinte, sintetice, de maximum trei cuvinte.
Fotografiile trebuie sa fie originale, realizate de autori. Nu vor fi acceptate lucrari
colective.

Nu sunt admise lucrari copiate de pe internet sau preluate de la alti autori.
incalcarea drepturilor de autor, prin folosirea neautorizata a altor lucrari,
atrage eliminarea din salon precum §i anularea §i retragerea eventualelor premii
§i chiar raspunderea penala.

INSCRIEREA LUCRARILOR

Lucrarile pot fi:
- trimise prin po§tli sau curier, la sediul Muzeului Olteniei (secretariat), Str.
Madona Dudu nr. 14, Craiova, Dolj
- depuse la sediul Muzeului Olteniei (secretariat), Str. Madona Dudu nr. 14,
Craiova, Dolj
- depuse la sediul Inspectoratulni ~colar din judetul respectiv.
Deasemenea vor fi

trimise

§i in

format

electronic

pe

adresa

craiovainimagini@gmail.com. Trimiterea fotografiilor atat printate cat in
format electronic este obligatorie. in caz contrar, fotografiile pot fi
eliminate din concurs.
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JURIZAREA

Juriul salonului va fi format din personalitati cunoscute din domeniul artei vizuale:
Pre~edintele

Juriului:

MIRCEA ANGHEL, artist fotograf, A.FIAP, Hon.FICS

(Pre~edinte

al Fotoclubului

,,Mihai Dan-Calinescu" din Craiova).
Membrii juriului:
CRISTI NEDELCU - directorul Salonului
VIOREL PILI GRAS, grafician (Asociatia Culturala "Craiova").
DORIAN DELUREANU, artist fotograf,

pre~edinte

al Fotoclubului ,,Mircea Faria"

Craiova).
Membrii juriului vor 1unza lucrarile, f'ara sa cunoasca datele de identificare ale
autorilor

~i

vor selectiona fotografiile ce vor fi expuse in cadrul expozitiei finale.

F otografiile care au intrunit cele mai mari punctaj e vor fi selectionate pentru
prenuere.
PREMIILE SALONULUI

In cadrul vemisajului gazduit de Muzeul Olteniei,
salonului, sustinute financiar de organizatori

~i

Craiova, vor fi inmanate premiile

sponsori,

cii~tigatorii

fiind mediatizati

in mass-media locaJa. Toti participantii care vor avea lucrari acceptate
salon, vor primi gratuit ciite un CD cu toate lucrarile expuse

~i

premiate in

acceptate in salon.

Vor fi decemate urmatoarele premii:
Marele Premiu ,,NICU-DAN GELEP"
Medalia de Aur a Salonului
Medalia de Argint a Salonului
Medalia de Bronz a Salonului
Mentiuni
Premiul Special ,,Florin Rogneanu"
Premiul Special ,,Victor Boldiir" al Fotoclubului "Mircea Faria"
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~i

'

0

Premiul Special al Fotoclubului ,,Mihai Dan-Calinescu".
Premiul Special ,,$tefan Ciuceanu" al Muzeului Olteniei.
Premiul de popularitate
Premiul de popularitate va fi acordat fotografiei care va strange cele mai multe likeuri dupa postarea !or pe pagina de facebook a Salonului, in competitie intriind
lucrarile acceptate de juriu in salon. Daca pentru una dintre lucrarile intrate in
concursul pentru premiul de popularitate se folose§te un site specializat in
obtinerea automata de Iikeuri, lucrarea respectiva va fi eliminata din concurs §i
din salon.

CALENDARUL SALONULUI

Ultimul termen de primire a lucrarilor: 2 aprilie - data po§tei, pentru lucrarile
trimise prin po§ta sau depuse la sediile Inspectoratelor $colare §i 11 aprilie, ora
16, pentru lucrarile aduse la sediul Muzeului Olteniei din Craiova.
Jurizarea: Joi 12 aprilie
Anuntarea lucrarilor acceptate in salon: Vineri 13 aprilie
Vemisajul salonului: Joi, 19 aprilie, ora 11.00 la Muzeul Olteniei, Craiova.
Relatii la tel.
0722.805.866- Cristi Nedelcu
0721.743.341 -Diana Nedelcu
email. craiovainimagini@gmail.com,
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