REGULAMENT CONCURS FOTO
"GRAVITY SUMMER JAM 2015"
ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
1.1. Concursul de fotografie ”Gravity Summer Jam 2015” (numit în continuare și ”Concursul”) este organizat
de administrația complexului sportiv Gravity Park din Constanța (numită în continuare ”Organizator”).
1.2. Concursul se va derula conform regulilor din prezentul regulament (”Regulamentul”), iar orice
participant la Concurs (”Participant”) se obligă să respecte întocmai acest Regulament.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în
perioada desfășurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța Publicul despre aceste
modificări.
ARTICOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII.
2.1. Concursul se va desfășura in perioada 7-10 august 2015, după cum urmează:
 7.08.2015: între orele 18.00 și 19.30 va avea loc sesiunea de instruire obligatorie pentru participanți
 8.08.2015: pe parcursul întregii zile va avea loc sesiunea de fotografiere pentru participanți
 9.08.2015: până la ora 21.30 va avea loc înscrierea fotografiilor în concurs; între orele 21.30 - 24.00
vor fi postate fotografiile acceptate pe pagina de Facebook Gravity Park Constanța
 10.08.2015: va avea loc jurizarea și la ora 19.00 va avea loc premierea în Gravity Park Constanța.
2.2. Concursul se va desfășura în complexul sportiv Gravity Park Constanța, aflat pe strada Soveja, vis-à-vis
de Palatul Copiilor din Constanța și pe pagina de Facebook a complexului sportiv
(https://facebook.com/GravityParkConstanta)
ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE VALIDARE.
3.1. Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele:
 Să dețină legitimație de acces Gravity Park. Dacă încă nu deține o legitimație de acces, trebuie să
completeze declarația pe proprie răspundere (pentru cei peste 18 ani). Cei care nu au încă 18 ani,
declarația trebuie semnată de unul din părinți sau tutorele legal.
 Să participe pe data de 7.08.2015 la sesiunea de instruire obligatorie.
 Să trimită pe data de 9.08.2015, până la ora 21.30, pe adresa de e-mail foto@gravitypark.ro, maxim
3 fotografii pentru fiecare categorie (Best action shot, Best atmosphere shot, Best portrait shot).
Fotografiile trebuie să fie realizate pe data de 8.08.2015. Fotografiile pot fi editate doar ca și
contrast, luminozitate, saturație și crop. Fotografiile nu trebuie să conțină watermark, dată sau alte
însemne pe ele și trebuie să aibă date exif. Nu se acceptă fotografii realizate cu telefoane mobile
sau tablete. Fotografiile trimise trebuie să fie în format JPEG și să aibă minim 1024px și maxim
2500px pe latura mare.
În acest sens, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste condiţii şi
de a nu onora solicitările venite din partea Participanţilor care încalcă condiţiile de organizare a Concursului
printrun act de reacredinţă care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de fraudă sau un abuz.
ARTICOLUL 4. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR.
4.1. Jurizarea se va desfășura pe data de 10.08.2015. Juriul format dintr-un fotograf profesionist din echipa
www.visualoutcasts.ro și un membru al administrației complexului sportiv Gravity Park, va desemna câte un

câștigător pentru fiecare categorie de concurs (Best action shot, Best atmosphere shot, Best portrait shot)
conform următoarelor criterii fotografice, care vor fi detaliate în cadrul sesiunii de instruire din 7.08.2015:
 Compoziție
 Cromatică
 Originalitate
 Încadrare
4.2. Câștigătorii vor fi aleși pe data de 10.08.2015. Anunțul va fi făcut pe
https://facebook.com/GravityParkConstanta și pe http://gravitypark.ro/blog-gravity-park.html la ora 15.00.
Câștigătorii vor fi anunțați și prin e-mail.
ARTICOLUL 5. PREMIILE ȘI ÎNMÂNAREA ACESTORA.
5.1. Premiile vor fi înmânate pe data de 10.08.2015, la ora 19.00, în Gravity Park.
5.2. Premiile constau în:
 Best action shot: O geantă foto KATA A16KB, un tricou Gravity Summer Jam 2015, diplomă - valoare
totală: 190 lei
 Best atmosphere shot: O geantă foto KATA A16KB, un tricou Gravity Summer Jam 2015, diplomă valoare totală: 190 lei
 Best Portrait shot: O geantă foto KATA A16KB, un tricou Gravity Summer Jam 2015 diplomă valoare totală: 190 lei
 Toți participanții a căror fotografii sunt validate, prin publicarea pe
https://facebook.com/GravityParkConstanta vor primi statutul de Membru START pe
www.photosetup.ro Detaliile referitoare la primirea statutului vor fi trimise pe e-mail în cursul zilei
de 10.08.2015
ARTICOLUL 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI.
6.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe siteul oficial al Organizatorului la adresa
www.gravitypark.ro/regulament-concurs-foto-gsj-2015.pdf pe toată perioada de desfaşurare a Concursului.
6.2. Simpla participare la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea Integrală şi necondiţionată de
către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Concursul.
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