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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

“AUDIA 2017” 

20-27 octombrie 2017 

Cluj-Napoca, ROMÂNIA 

 

 

 

PATRONAJE 
Global Photographic Union-                           GPU   ( L170118-M1G,1S,1B) 

Asociaţia Artiştilor Fotografi din România – AAFR ( 027/2017) 

 

ORGANIZATOR  

Asociaţia ArtImage Cluj-Napoca, România  
 

PARTENERIAT 

Consiliul Judeţean Cluj 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
1. Pot participa, cu diaporame digitale, iubitori ai fotografiei din toată lumea. 

2. Fiecare autor poate participa cu maximum două lucrări distincte. Fiecare lucrare trebuie să se 

încadreze într-un interval de timp de maxim 8 minute (condiţie de participare). 

3. Secțiune: liberă 

4. Temă: OAMENI, LOCURI, OBICEIURI 

5. Perioada de înscrieri în concurs: 01 august – 01 octombrie 2017, ora 24:00 (Ora României). 

6. Se acceptă prezentarea lucrărilor numai în format digital, fişiere obligatorii: .exe 

7. Lucrările vor fi însoţite de o scurtă descriere a conţinutului, în limba română şi engleză (maxim 

5 rânduri) 

8. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din competiţie lucrările ce nu corespund următoarelor  

criterii: 

a. Depăşirea timpului alocat (8 minute). 

b. Probleme tehnice de proiecţie sau sonorizare. 

c. Calitatea artistică sau morală îndoielnică. 

9. Confirmările de participare vor fi comunicate pe e-mail până la data de 05 octombrie 2017. 
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10. Catalogul Festivalului în format digital va putea fi descărcat de pe site-ul organizatorilor. 

11. Organizatorii garantează utilizarea materialelor primite doar în scopul promovării manifestării și nu se 

fac responsabili de deteriorările cauzate de terţi. 

12. Concurenţii autorizează folosirea, de către organizatori, fără plată, a informaţiilor şi imaginilor trimise 

în scopul editării catalogului festivalului şi popularizării acestuia în mass-media. 

13. Organizatorul, Asociația ArtImage Cluj-Napoca, nu poate și nu va purta responsabilitatea 

eventualelor încălcări ale drepturilor de autor conexe, în cazul conţinutului audio-vizual inclus în 

montajul diaporamelor înscrise în concurs. 

14. Prin inscrierea unor imagini sau fisiere intr-un salon patronat de FIAP, concurentul accepta - fara 

exceptie si fara obiectii – ca: 

- lucrarile inscrise pot face obiectul investigatiilor FIAP in vedrea validarii respectarii regulilor si 

termenilor FIAP, indiferent daca autorul este sau nu membru FIAP 

- FIAP va face uz de orice mijloace aflate la dispozitia sa si care ar fi necesare eforturilor de 

investigare. 

- orice refuz de cooperare cu FIAP sau orice refuz de prezentare a fisierelor originale, rezultate direct 

din camera foto, sau neprezentarea probelor suficiente, vor fi sanctionate de catre FIAP 

- in caz de sanctiuni emise ca urmare a incalcarii normelor FIAP, numele concurentului in cauza va fi 

comunicat pe toate caile de informare privind nerespectarea regulamentelor. 

 

15. Înscrierea în concurs presupune acceptarea şi respectarea prezentului regulament. 

                                                                      PROGRAM 
 

Etapa I de evaluare/selecție – 02-05 octombrie 2017, asigurată de către organizatori în conformitate 

cu prevederile regulamentului FIAP 2014-317 AV 

Criterii de selecție : 

- claritatea percepţiei mesajului   20 puncte 

- calitatea tehnică a montajului   10 puncte 

- originalitate     15 puncte 

- calitatea coloanei sonore     5 puncte 

Acceptarea în concurs presupune obţinerea a minim 30 puncte. 

Participanții vor primi cu ocazia confirmarii participării copii după fișele de jurizare  

conținând observațiile juriului 

            Etapa a II-a de jurizare/premiere – 20-21 octombrie 2017 între orele 10-20 la Cluj-Napoca.  

 

                                                                                 PREMII 
 

- Trofee ArtImage: „AUDIA 2017” și „Gh. Maghiar” 

- FIAP –  1 Medalie de aur, 1 argint, 1 bronz, 3 mențiuni, Best Author AUDIA 2017 

- GPU -    1 Medalie de aur, 1 argint, 1 bronz  

- AAFR – 1 Medalie de aur, 1 argint, 1 bronz, 3 mențiuni 

Alte premii și distincții acordate de parteneri și sponsori. 
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Juriul are latitudinea acordării sau neacordării premiilor. 

                    Hotărârea juriului nu poate fi contestată! 

 

                                                                       JURIU 
- Ing. Mircea Albu, AFIAP, ROU, Preşedintele Asociației ArtImage, Preşedinte fondator Fotoclub 

„Universitatea” Cluj-Napoca 

- Ing. Branislav Brkić, EFIAP, Serbia, Preşedintele Asociaţiei Fotografilor din Serbia 

- Ing. Mihai Moiceanu EFIAP, ROU 
TAXE DE PARTICIPARE 
 Taxă de participare de autor : 10 EURO sau 45 lei indiferent de numărul diaporamelor 

prezentate. 

                  Se achită Via PayPal la adresa: audia2017@yahoo.com pentru EUR şi USD 

sau în contul  RO46BRDE130SV3676790130, BRD Cluj, pentru ArtImage Cluj-Napoca, 

CUI 18512755,  pentru RON cu specificaţia “Taxă participare AUDIA 2017” 

 

 
 

ÎNSCRIERI - se fac on-line, în următoarele etape: 

1. Descărcarea Borderoului de participare – Website ArtImage (www.art-image.ro) secţiune 

Proiecte/Festivalul Internaţional de Diaporame Digitale „AUDIA 2017”. 

2. Trimiterea Borderoului de participare completat şi a diaporamelor pe adresa de email: 

audia2017@yahoo.com ca ataşament. Expedierea diaporamelor se poate face on-line şi prin intermediul 

website-ului www.transfer.ro (sau alte websiteuri similare de transfer fişiere)  

3. Data limită pentru înscrieri: 01 octombrie 2017, ora 24.00 (Ora României) 

 

 

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ 

 

Asociația ARTIMAGE, Cluj –Napoca, România 

Calea Dorobanţilor nr.104, cod 400691, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 

 

Persoane de contact: 

ing. Mircea ALBU, preşedinte ArtImage 

 

Dr.ing. Marian IANCĂU, Director Festival 

 

                                                                   artimage_cj@yahoo.com 

                                                                     audia2017@yahoo.com 
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