
 
 

 

Expoziţia de fotografie „Imaginea CHIMIEI în anul Centenar” 

- REGULAMENT – 

 

 

1. Expoziția de fotografie „Imaginea CHIMIEI în anul Centenar” este organizată de 

Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti, în cadrul seriei de evenimente incluse în 

proiectul “CENTENARUL MARII UNIRI DE LA 1918 LA UNIVERSITATEA DIN 

BUCUREŞTI”. Expoziția îşi propune să dezvăluie frumusețea şi magia chimiei, o lume 

inedită, colorată, fascinantă, ştiinţă şi artă deopotrivă. 
 

2. Participanții pot fi studenți, cadre didactice şi alumni ai Facultății de Chimie, Universitatea 

din Bucureşti.  

3. Calendarul:  

 înscrierea - prin completarea formularului de participare şi trimiterea fotografiilor la 

adresa contact.chimie@gmail.com – până pe 19 octombrie 2018; 

 selectarea fotografiilor ce urmează a fi expuse – 19-22 octombrie 2018; 

 anunțarea participanților în legătură cu rezultatul selectiei – 23-24 octombrie 2018; 

 vernisajul expoziției (expunerea fotografiilor selectate se va face în spațiile Facultății 

de Chimie, Universitatea din Bucuresti) – 26 octombrie 2018; 

 expoziţia va rămâne deschisă pentru public în perioada 26 octombrie – 22 decembrie 

2018. 
 

3. Fotografiile participante trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice:  

(1) tema concursului – chimia, în orice forma a ei; 

(2) dimensiunea maximă a imaginii: 5 MB; 

(3) dimensiunea minimă a imaginii: 

(3a) pentru selecție – min. 1920 x 1080; 

(3b) pentru pozele selecționate şi care urmează a fi printate: min. 240 dpi, 

dimensiune A3 (420 x 297 mm); 

(4)  formatul de fisier: .jpg, .jpeg, .png, .tif.; 

(5) fotografiile pot fi alb-negru sau color, prelucrate sau nu digital; 

(6) fotografiile trebuie să conțină datele EXIF (cu excepția fotografiilor realizate cu 

aparate foto analogice); 

(7) fotografiile NU trebuie să conțină elemente de identificare ale autorului: watermark-

uri, rame, etc.; 

(8) fişierele trimise vor fi denumite dupa template-ul:  

  Nume autor_Prenume autor_Titlul fotografiei  

mailto:contact.chimie@gmail.com


 
 

4. Fotografiile înscrise trebuie să fie originale, realizate de participanți. Participantul declară 

pe proprie răspundere, în formularul de înscriere, că este deținătorul drepturilor de autor 

asupra fotografiilor înscrise pentru expoziție și că își asumă toate consecințele legale în cazul 

în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra acestora. Pentru fotografiile cu 

persoane private, concurenții trebuie să aibă acordul în scris al acestora şi îşi asumă 

consecințele publicarii fotografiilor. 

5. Nu vor fi acceptate fotografiile care:  

 au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator; 

 promovează rasismul, orice fel de discriminare, homofobia, consumul de droguri şi 

alcool, prezinta atitudine de fumător; 

 pot aduce prejudicii de orice fel unei persoane; 

 nu aparțin concurentului; 

 conțin publicitate. 

Organizatorii expoziției îşi rezervă dreptul de a preselecta fotografiile înscrise, în cazul în 

care acestea nu respectă oricare dintre cerințele formulate mai sus.  

6. Participantul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot 

apărea ca urmare a participării cu fotografii la această expoziție; organizatorul concursului nu 

își asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către participanți.  

7. Organizatorul concursului nu își asumă responsabilitatea în cazul în care terțe părți vor 

descărca/utiliza, direct sau indirect, materialele de pe site-ul şi pagina de facebook ale 

Facultății de Chimie.  

8. Fiecare participant la expoziție va obține din partea organizatorilor un certificat de 

participare.  

9. Prevederi finale:  

a). Fotografiile care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse.  

b). Toate fotografiile trimise pentru expoziție vor intra în arhiva Facultăţii de Chimie. 

c). Organizatorii pot utiliza materialul fotografic trimis, cu titlu gratuit (fără niciun fel de 

obligație din partea organizatorului expoziţiei) pe site-ul Facultăţii de Chimie, 

Universitatea din București, pe pagina de Facebook a acesteia, precum şi pe orice alte 

canale media, dacă organizatorii consideră necesar acest lucru, fiindu-se menționat 

realizatorul acesteia, în scopul promovarii evenimentului și în proiecte/evenimente 

organizate ulterior. 

d). Prin înscrierea și participarea la această expoziție, participantul declară că a citit și că 

este de acord cu termenii regulamentului.  

 

10. Anexă: Formular (fișă) de înscriere la expoziţia de fotografie „Imaginea CHIMIEI în 

anul Centenar”. 

http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/10/Fi%C5%9F%C4%83-de-%C3%AEnscriere-la-concursul-de-fotografie.pdf
http://cnogsibiu.ro/wp-content/uploads/2017/10/Fi%C5%9F%C4%83-de-%C3%AEnscriere-la-concursul-de-fotografie.pdf
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