GAL Dealurile Tarnavelor lansează concursul de fotografie cu tema „Prinde sigla LEADER”.
Concursul este deschis în perioada 06 aprilie – 17 iulie 2015 și se adresează persoanelor cu vârsta peste 12 ani.
Calendarul competiției și condiții de participare:
1.

17 iulie 2015 – termenul limită pentru transmiterea fotografiilor

•
Fotografiile vor fi trimise electronic, la adresa de email dealuriletarnavelor@yahoo.com ; Fiecare
fotografie trebuie să aibă rezoluție de min. 150 dpi .


Fișierul fiecărei fotografii va fi identificat astfel:
Localitate _ Nume_Prenume_Titlu.jpeg
(ex: Apold_Ionescu_Gheorghe_tractorLEADER.jpeg)



În mesajul trimis, participanții vor menționa numele complet și vor furniza date de contact (email si nr.
de telefon)

•
Un participant poate trimite oricâte fotografii consideră, dacă acestea corespund condițiilor de
participare
IMPORTANT: Vor fi acceptate în competiție doar fotografii realizate în una din comunele membre GAL
Dealurile Târnavelor, respectiv: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz și Vînători – județul Mureș,
Biertan și Laslea – județul Sibiu
•
Participarea la concurs, prin trimiterea fișierelor la adresa de email a competiției, implică automat
acceptul ca fotografiile respective să poată fi utilizate de GAL Dealurile Târnavelor în cadrul publicațiilor,
afișărilor on-line, precum și pe orice alt suport în cadrul evenimentelor și/sau activităților pe care GAL DT le
realizează.
•
Fotografiile trebuie să fie originale, să nu fi fost publicate anterior în alte medii de informare și să nu fi
fost premiate în cadrul altor competiții de fotografie. Prin participarea la concurs, autorii își asumă respectarea
condițiilor menționate anterior!
2.

20 – 31 iulie 2015, ora 16:00 – fotografiile vor fi postate pe pagina de Facebook a GAL Dealurile
Târnavelor si pot fi votate prin “like” . In functie de numarul de voturi/like-uri se vor acorda premiile
I, II si III.

3.

31 iulie 2015- Anunțarea rezultatelor

PREMII:
-

LOCUL I – APARAT FOTO
LOCUL II– TRICOU INSCRIPTIONAT CU GAL DEALURILE TARNAVELOR
LOCUL III – MEMORY STICK

Notă: toți participanții vor primi cât un set de materiale de informare privind implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor.
GAL Dealurile Târnavelor va selecta trei fotografii pentru a fi expuse la activitatile/evenimentele organizate.
Fotografiile vor fi postate, de asemenea, pe website-ul www.tarnava-mare.ro

Organizator : Asociația GAL Dealurile Târnavelor
Sediu: Loc. Saschiz, jud. Mureș

