Regulament de acordare a premiilor în
cadrul concursului care marchează ﬁnalul
Atelierului de Fotograﬁe
Colegiul National de Arte ”Dinu Lipatti - 15.09.2015
1. ORGANIZATORI
1.1. Acordarea premiilor este organizată de Asociatia “Philson Young” în cadrul evenimentului
- concurs care marchează ﬁnalul Atelierului de Fotograﬁe din data de 15.09.2015 Colegiul
National de Arte ”Dinu Lipatti”.
Evenimentul este desfășurat în cadrul proiectului ”Arta nu urăște-celebrarea valorii”, derulat in
parteneriat de Asociatiile “Philson Young” si “Duo Alternative” si co-ﬁnanțat în cadrul Programului PA17/RO13- “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” printr-un Grant SEE.
1.2 Acordarea premiilor este un element de recunoaştere a talentului, creativităţii şi pentru încurajarea activităţilor artistice viitoare.
Scopul acestui proiect este acela de a contribui la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului prin combaterea discursului instigator la ură împotriva copiilor și
tinerilor romi. Soluția pe care o propune proiectul este bazată pe educație incluzivă, urmărind
să stimuleze dezbaterea publică asupra efectelor mediului de învățare în educația copiilor și
tinerilor de orice etnie și aplicarea unui model de educație interculturală care promovează
valoarea și realizările copiilor prin acțiuni de amploare, de înaltă perfomanță culturală și
artistică, ce susțin un discurs pozitiv, de acceptare, respect și recunoaștere.
2. DURATA CONCURSULUI
2.1. Acordarea premiilor se realizează prin concursul care marchează ﬁnalul atelierului.
2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modiﬁca programul de derulare a activității sau de a
întrerupe oricând acordarea premiilor, fără drept de despagubiri.
3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Concursul va avea ca cerințe participarea elevilor la concursul organizat în cadrul Atelierului de Fotograﬁe, ﬁind premiată cea mai bună lucrare.
3.2. Datele cu caracter personal ale participantilor la dezbatere vor ﬁ inregistrate.
4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
4.1. La concurs pot participa elevii care au ﬁnalizat atelierul de muzică din cadrul proiectului.
4.2. Participarea la concurs constituie acordul implicit ca numele câștigătorilor și intervențiile lor să poată ﬁ făcute publice și utilizate/publicate gratuit pe site-ul proiectului și pentru
pregătirea raportului de cercetare și a tuturor materialelor ulterioare care folosesc concluziile
rezultate.
5. CRITERII PENTRU ACORDAREA PREMIILOR LA ATELIERUL DE FOTOGRAFIE
●

compoziție și diversitatea abordărilor

●

imaginație graﬁcă în fotograﬁe

●

instantaneu fotograﬁc.

6. PREMIILE ȘI PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR
6.1. Premiul va conține accesoriul Selﬁe Stick Tellur Z07-5 Plus și se acordă autorului pentru
cea mai bună lucrare, departajarea făcându-se după criteriile menționate la punctul 5.
6.2 Premiul se vor acorda pe loc, la sfârșitul evenimentului;
6.3. Premiul nu pot ﬁ preschimbat în bani.
7. RESPONSABILITATE
7.1. Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se
obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizatori
prin prezentul Regulament Oﬁcial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și
exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.
7.2. Organizatorul nu are nicio obligație în a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări necâștigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de
revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oﬁcial.
8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
8.1. În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice
numele câștigătorilor și câștigurile acordate. Lista câștigătorilor va ﬁ aﬁșata pe site-ul

www.artaiubeste.ro în termen de 3 zile lucratoare de la data desfășurării concursului.
8.2. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția
datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să
păstreze conﬁdențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oﬁcial și legislației în vigoare.
8.3. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).
8.4. Prin simpla participare la concurs, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza
de date a Organizatorului și să ﬁe prelucrate și folosite în viitor de Organizator sau persoane
juridice autorizate de către acesta pe durata proiectului “Arta nu Urăște”. La cererea expresă,
în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
9. CLAUZE DIVERSE
9.1. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.artaiubeste.ro în perioada 8 septembrie – 15 septembrie 2015.

Despre Asociația Philson Young
Asociația Philson Young are drept scop gestionarea și sprijinirea proiectelor de promovare a
culturii, activităților de tineret desfășurate de tineri artiști și pentru tineret, deschiderea dialogului între tineri, orientarea lor profesională spre domeniul artei și culturii, susținerea activitaților
socio-culturale, promovarea și integrarea tineretului din România în viața economică și socioculturală din Romania și de peste hotare.

Despre Asociația Duo Alternative
Asociația a fost înﬁințată din dorinţa membrilor fondatori de a crea cadrul şi condiţiile pentru
o mai bună interacţiune şi incluziune socială a membrilor asociaţiei şi a tuturor persoanelor
care împărtăşesc această nevoie, în special a celor care fac parte din grupuri vulnerabile (femei, tineri, vârstnici sau membri ai diverselor minoritați etnice).
GRANTURI SEE
Proiectul ”Arta nu urăște – celebrarea valorii” este desfășurat în cadrul programului PA17/RO13
- “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” - ﬁnanțat
printr-un grant SEE. Obiectivul proiectului este de a contribui la promovarea și respectarea valorilor democratice și a drepturilor omului prin combaterea discursului instigator la ură împotriva
etnicilor romi, căruia i se va răspunde prin acțiuni și măsuri pozitive ce susțin drepturile copiilor
și tinerilor romi la educație, importanța participării acestora, alături de colegi de etnie română, la
formare bazată pe toleranță și importanța culturii și a artei în crearea legăturilor inter-culturale.

