REGULAMENT CONCURS FOTO
"GRAVITY SUMMER JAM 2019"
ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.
1.1. Concursul de fotografie ”Gravity Summer Jam 2019” (numit în continuare și ”Concursul”) este
organizat de administrația complexului sportiv Gravity Park din Constanța (numită în continuare
”Organizator”), iar serviciile de organizare eveniment sunt prestate de Olteanu Ana-Maria Persoană
Fizică Autorizată (numită în continuare ”Prestator”).
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, din motive întemeiate, și are obligația de a anunța Publicul despre aceste modificări.
ARTICOLUL 2. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII.
2.1. Concursul se va desfășura în perioada 13-15 septembrie 2019, după cum urmează:

13.09.2019: între orele 14.00 și 15.00 va avea loc sesiunea de instruire obligatorie pentru
participanți. După ora 15.00 participanții pot începe realizarea fotografiilor în cadrul complexului Gravity
Park

14.09.2019: pe parcursul întregii zile se va continua sesiunea de fotografiere în cadrul
complexului Gravity Park. Fotografiile se pot trimite până la ora 19.00. Între orele 20:30 - 21.30 se vor
posta fotografiile pe pagina de Facebook Gravity Park și va începe procesul de jurizare. Pînă la sfârșitul
zilei se vor anunța câștigătorii tot pe pagina de Facebook Gravity Park.

15.09.2019: Premiile se vor acorda în Gravity Park Constanța de la ora 18.00
2.2. Concursul se va desfășura în complexul sportiv Gravity Park Constanța, aflat pe strada Soveja, vis-àvis de Palatul Copiilor din Constanța, pe pagina de Facebook a complexului sportiv
(https://facebook.com/GravityParkConstanta) și pe site-ul www.gravitypark.ro .
ARTICOLUL 3. CONDIȚII DE VALIDARE.
3.1. Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele:

ÎNSCRIERE LA FAȚA LOCULUI VINERI 13.09.2019 ÎNTRE ORELE
10.00 – 14.00.

Pentru cei care au peste 18 ani: Să dețină legitimație de acces Gravity Park. Dacă încă nu dețin o
legitimație de acces, trebuie să completeze declarația pe proprie răspundere și să o semneze.

Pentru cei care nu au încă 18 ani (indiferent dacă au sau nu legitimație Gravity Park):
- Cazul 1: Unul din părinți sau tutorele legal poate veni la fața locului vineri 13.09.2019 (între
orele 10.00 și 14.00). Unul din părinți sau tutorele legal trebuie să completeze declarația pe
proprie răspundere și să o semneze, împreună cu adeverința de participare la GSJ 2019, la fața
locului, în Gravity Park Constanța. Părintele/ Tutorele legal trebuie, de asemenea, să aducă o
copie după BI/CI.
- Cazul 2: Unul din părinți sau tutorele legal NU poate veni la fața locului. În acest caz, minorul
va putea participa la concurs DOAR în cazul în care deține adeverința de participare la GSJ
2019, semnată de ambii părinți și legalizată la notar (costurile sunt de 30-60 de lei în funcție de
notariat). În afară de această adeverință, trebuie să aducă declarația pe proprie răspundere
completată și semnată de unul din părinți pentru legitimația de acces (această declarație nu
necesită legalizare)
- Adeverința de participare la GSJ 2019: http://www.gravitypark.ro/adeverinta-minori-gsj2019.pdf

- Declarația pe proprie răspundere pentru legitimație: http://www.gravitypark.ro/declaratie-peproprie-raspundere.pdf

Să se înscrie la fața locului în concurs pe data de 13.09.2019

Să participe pe data de 13.09.2019 la sesiunea de instruire obligatorie.

Să trimită pe data de 14.09.2019, până la ora 19.00, un mesaj privat pe pagina de Facebook
Gravity Park, care să conțină 1 fotografie realizată de el însuși/ea însăși pentru fiecare categorie și
categoria pentru fiecare fotografie în parte. Fotografiile trebuie să fie realizate între 13.09.2019 și
14.09.2019. Fotografiile nu trebuie să conțină watermark, dată sau alte însemne pe ele și nu trebuie să fie
sub formă de colaj. Fotografiile validate vor fi publicate pe https://facebook.com/GravityParkConstanta
cu numele participantului și categoria de concurs.
În acest sens, Prestatorul 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 printr-un act de rea-credinţă 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 14.09.2019. Juriul format dintr-un fotograf profesionist și un
practicant de sporturi extreme, 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 13.09.2019:

Compoziție

Cromatică

Originalitate

Încadrare
4.2. Câștigătorii vor fi aleși pe data de 14.09.2019. Anunțul va fi făcut pe pagina de Facebook Gravity
Park Constanța și, ulterior, pe site-ul www.gravitypark.ro
4.3. Decizia juriului nu poate fi contestată.
ARTICOLUL 5. PREMIILE ȘI ÎNMÂNAREA ACESTORA.
5.1. Premiile vor fi înmânate pe data de 15.09.2019, la ora 18.00, în Gravity Park, la festivitatea de
premiere.
5.2. Premii :

Best action shot: 280 lei

Best atmosphere shot: 280 lei

Best Portrait shot: 280 lei
ARTICOLUL 6. REGULAMENTUL CONCURSULUI.
6.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul oficial al Organizatorului la
adresele www.gravitypark.ro/regulament-concurs-foto-gsj-2019.pdf,
http://www.gravitypark.ro/gsj/regulament/, dar și la complexul Gravity Park de pe strada Soveja, vis-a-vis
de Palatul Copiilor 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.

Data: 07.09.2019

