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COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI 

Strada Octav Onicescu, nr. 7, cod 710114, Botoşani 
Telefon/Fax: 0231-584015, 

E-mail: secretar@lme.ro; director@lme.ro 
                                                                                                                                Web: www.lme.ro 
 
 
 

 
 

REGULAMENT 

CONCURSUL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ 

FOTOGRAFUL NATURALIST: LUMEA ÎN IMAGINI 

Ediția I, 2016-2017 

 

SCOP:  

 Încurajarea elevilor pentru a explora lumea vie înconjurătoare, pentru a reliefa valențele pozitive ale acesteia și 

pentru a se exprima prin intermediul artelor vizuale. 

 

 

TEMA CONCURSULUI :  

 Documentare  fotografică  a naturii :   fotografii  color  realizate în natură, în diferite anotimpuri, 

surprinzând  anumite  elemente ale naturii, peisaje văzute la apus sau răsărit de soare, vietăți ale naturii, 

momente de neuitat surprinse în diferite colțuri ale țării sau ale lumii, realizate prin intermediul fotografiei : 

 Peisaj 

 Plajă 

 Sport  

 Crepuscul 

 Apus de soare 

 Zăpadă 

 Peisaj noapte 

 Prim – plan (macro) 

 Panoramă 

 

CATEGORII DE VÂRSTĂ : 

 Gimnazial:  10 – 14 ani 

 Liceal :  15 – 19 ani 
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BENEFICIARI : 

1) DIRECȚI : 

     Elevii și profesorii Colegiului Național „M. Eminescu”, Botoșani; 

     Elevii participanți înscriși în concurs împreună cu profesorii coordonatori; 

 

2) INDIRECȚI : 

 publicul: copii, părinţi ; 

 comunitatea locală  

 

REGULI  ȘI  CRITERII  DE  SELECȚIE : 

 
Fotografiile: 

 trebuie să fie originale, să aparțină concurentului; 

 trebuie să aibă o rezoluție cât mai mare, dar nu mai mici de 500  kb; 

 trebuie să aibă data și ora imprimate pe fotografie (setate de aparatul foto), în colțul de jos; 

 trebuie să fie relizate în anul 2016 și 2017, indiferent de anotimp; 

 trebuie să surprindă trei ipostaze ( elementul ce urmează a fi fotografiat, să fie văzut din unghiuri diferite );  

 Nu trebuie să fie realizate cu telefonul mobil; 

 Nu trebuie să conțină persoane sau imagini indecente; 

 trebuie denumite în fișier (pe CD ), astfel :  

IOANA_POPESCU_9A_ 1.jpg,   

IOANA_POPESCU_9A_ 2.jpg......…... etc. 

 Nu trebuie să fie modificate în photoshop sau alte programe; 

  trebuie să prezinte doar aspectul pozitiv al temei. 

  participante vor fi postate pe Facebook, iar publicul va putea vota (prin Like-uri) imaginea favorită, desemnându- 

se astfel Premiul de Popularitate (50% voturile publicului, 50 % voturile juriului) :  

                                                         Fotograful Naturalist (concurs de artă fotografică) 

  Înscrierea la concurs se face pe baza formularului de înscriere (ANEXA 1). 

  Criteriile de evaluare vizează: respectarea tematicii, originalitatea, modul în care stăpâneşte şi utilizează tehnicile  

de  fotografiere, rezolutia fotografiilor. 

 Fiecare ELEV este obligat să trimită lucrările  în format digital pe adresa de mail: fotonaturalist@yahoo.com  

dar și în format  13 / 18 cm, maxim 5 fotografii (o fotografie realizată din 3 unghiuri diferite), fiind etichetate  

(Times New Roman,12), în colțul din dreapta, astfel: 

 numele lucrării,  

 locul unde a fost realizată (localitate, județ etc.) 

 numele şi prenumele  elevului, 

 clasa (vârsta) 

 profesorul îndrumător 
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DESFĂȘURAREA CONCURSULUI : 

 

 PERIOADA DERULĂRII : 01 noiembrie 2016 – 15 iunie 2017 

PROMOVAREA CONCURSULUI : 01 noiembrie 2016 – 31 ianuarie 2017 

PERIOADA TRIMITERII FOTOGRAFIILOR : 13 februarie – 14 mai 2017 

VOTAREA FOTOGRAFIILOR :  15- 31 mai 2017 

JURIZAREA FOTOGRAFIILOR : 02 iunie  2017 

PREMIEREA :  05 iunie 2017 

MEDIATIZAREA REZULTATELOR CONCURSULUI : 30 mai 2017 

EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII :  06 – 15 iunie 2017 

 

 

 

EVALUAREA LUCRĂRILOR : 

                       Se vor acorda : 

 Premiile  I, II, III,  

 Premiu de Popularitate (stabilit  în urma voturilor date de public pe contul de Facebook :  

                   Fotograful Naturalist (concurs de artă fotografică) ) 

 Premiu pentru originalitate 

 Menţiuni și diplome de participare tuturor elevilor și cadrelor didactice coordonatoare.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

       COLEG. NAȚ. „M. EMINESCU” BOTOȘANI                         PROFESORI COORDONATORI, 

                                                                                                                 

                         DIRECTOR,                                             PROF. SOPROVICI    MIRELA 

   

            PROF. CRISTINA CHIRIAC                                                PROF. HUȚANU LIVIU OREST                                                                                                                  
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             ANEXA  1 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE  PROFESORULUI:  ………………………………………………..………………. 

DISCIPLINA: ……………………………………………………………………………………….………………..    

LOCALITATEA: …………………………….    JUDEȚUL : ……………………………………..………………            

TELEFON : ………………………………………………………………………………………………….………..        

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………..………. 

 

 

NR. CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA TITLUL LUCRĂRII PROFESOR 

ÎNDRUMATOR 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

               Data,                                                                Semnătura prof. coordonator, 

mailto:msoprovici@yahoo.com

