Fii fotograful nostru!
Regulament
„FII FOTOGRAFUL NOSTRU!” este un proiect organizat de Unitatea Comunicare pe web.
În fiecare lună, proiectul se va clădi în jurul unui subiect de mare importanţă, de actualitate şi
cu impact la nivelul Uniunii Europene. Începutul şi sfârşitul proiectului vor fi anunţate în
fiecare lună printr-un articol special pe site-ul Parlamentului European și pe paginile
Parlamentului de pe rețelele de socializare.
Proiectul este deschis tuturor persoanelor care au reşedinţa în UE cu vârsta de cel puţin 18
ani, indiferent de profesie, cu condiţia ca acestea să respecte regulamentul, şi anume să deţină
dreptul de copyright pentru fotografiile lor şi să acorde Parlamentului European dreptul de a
le utiliza în scopuri necomerciale pe site-ul său.
Trimiţând formularul de participare, participantul este de acord să respecte următorul
regulament, inclusiv orice modificări ulterioare care pot fi considerate necesare, de exemplu
în caz de forţă majoră.

1 ELIGIBILITATE
Participantul trebuie să aibă reşedinţa în UE şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani.
1.1 Copyright
  Fotografia trimisă trebuie să fie o lucrare originală realizată de participant. 
 Participantul declară şi garantează că: 
o materialul îi aparţine
o nicio persoană terţă nu deţine copyright-ul sau dreptul de proprietate
intelectuală asupra fotografiei trimise
o lucrarea trimisă nu încalcă drepturile de copyright sau de proprietate
intelectuală ale niciunei terţe persoane.







 Participantul acordă Parlamentului European dreptul neexclusiv de a utiliza fotografia
în cauză în mod gratuit şi în scopuri necomerciale pe site-ul său și pe platformele de
socializare. 
 Participantul rămâne în continuare proprietarul copyright-ului lucrării (lucrărilor)
trimise. 
 Fotografia va fi însoţită, în mod corespunzător, de trimiteri la autor, de fiecare dată
când aceasta este reprodusă sau prezentată publicului de către Parlamentul European.
Participantul poate decide cu privire la trimiterile pe care le doreşte menţionate (a se
vedea formularul de înscriere) 
 Participantul declară şi garantează că a primit din partea tuturor persoanelor care apar 
în fotografie permisiunea de a o publica. 
 În cazul în care fotografia câştigătoare conţine imagini clare cu copii, fotografului i se
va cere să trimită o autorizaţie semnată de părinţi sau de tutorele legal al minorului,
prin care se acordă permisiunea de a utiliza fotografia. 

2 Perioada de derulare a proiectului

Proiectul va demara vinery, 9 ianuarie şi se va desfăşura în fiecare lună până în septembrie
inclusiv. Câștigătorul premiului juriului și cel al premiului publicului vor fi anunțați în
octombrie 2015.

3 Modalitatea de înscriere
Participanţii trebuie să se înregistreze pentru a participa la proiect completând formularul
oficial şi trimiţându-l prin e-mail. Documentele trimise prin poştă sau alte mijloace nu vor fi
luate în considerare în procesul de selecţie.
Participantul trebuie să îşi trimită materialele, însoţite de formularul de înscriere, la adresa
electronică webcom-flickr@europarl.europa.eu, menţionând ca subiect al mesajului: "topic
(topic of the month) entry". La trimiterea formularului de înscriere, participantul trebuie să se
asigure că l-a completat şi că a menţionat titlul fotografiei şi a adăugat o scurtă descriere
narativă a ceea ce aceasta reprezintă (de nu mai mult de 100 de cuvinte). Trebuie menţionate,
de asemenea, numele complet al participantului, vârsta, ţara de reşedinţă, o adresă electronică
valabilă la care acesta poate fi contactat şi o scurtă descriere a sa.
Participantul ar trebui să păstreze copii ale tuturor materialelor trimise, deoarece acestea nu
vor fi returnate.
Fiecare participant poate prezenta maxim o fotografie pentru fiecare lună/subiect, dacă nu se
specifică altfel.
Participanţii trebuie să trimită fotografia sub forma unui fişier ataşat la e-mail, dimensiunea
acestuia nedepăşind 5MB.
Fiecare persoană care doreşte să participe trebuie să trimită un formular separat.

4 Cerinţe privind fotografia











Fotografia trebuie trimisă în format electronic prin e-mail la adresa:
flickr@europarl.europa.eu 
Sunt admise fotografiile alb-negru şi color 

webcom-



Rezoluţia fotografiei trebuie să fie de cel puţin 72 dpi, însă se recomandă o rezoluţie
de 300 dpi 



Dimensiunea minimă este de 1024 de pixeli pe lungime (pe orizontală sau verticală),
dimensiunea recomandată este de 2048 iar cea maximă de 9933 de pixeli, în format
jpg 
Dimensiunea fişierului nu trebuie să depăşească 5MB 




Contribuţiile trebuie să poarte un titlu care să cuprindă NUMELE şi PRENUMELE
participantului (de exemplu: Luca Lombardini_EP Guest photographer.jpg) 



Contribuţiile trebuie să poarte un titlu şi să fie însoţite de o scurtă explicaţie de
maximum 100 de cuvinte 



Fotografia poate fi editată şi prelucrată de către participant. Acest lucru înseamnă că
participantul poate prelucra culoarea sau compoziţia motivului (montaj, colaj, retuş
etc.) pentru ca acesta să fie diferit de motivul original. Accentuarea şi corectarea
tonurilor este, de asemenea, permisă. 

5 protecţia datelor
Orice date personale comunicate Parlamentului European de către participant în cursul
procesului de selecţie sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele
comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Acestea vor fi tratate doar în scopul
prezentului proiect. Participantul are acces la datele sale personale şi are dreptul de a rectifica
orice date incorecte sau incomplete. În cazul în care participantul are întrebări cu privire la
procesarea datelor sale personale, acesta le poate adresa la :
webcomflickr@europarl.europa.eu.
Referitor la lucrarea selectată, în cazul în care acesta este ales câştigător, participantul este de
acord ca Parlamentul European să utilizeze şi să publice pe site-ul său datele conţinute în
formularul său de înscriere.
Participanţii trebuie să fie în măsură să facă dovada identităţii lor, a vârstei şi a locului de
reşedinţă, astfel încât Parlamentul să poată verifica şi sancţiona orice încălcare a
regulamentului.

6 Comitetul de selecţie
Proiectul va fi evaluat de către comitetul nostru editorial special, împreună cu editorul nostru
foto.

7 Premiul
Câştigătorul lunar va fi înştiinţat prin e-mail, iar pe site-ul Parlamentului European vor fi
publicate fotografia sa şi un articol, precum şi fotografia câştigătoare. La sfârşitul concursului
va fi ales de către juriu marele câştigător. În cadrul competiției, publicul va putea vota
fotografia favorită în fiecare lună (din cele mai bune 10 fotografii). Va câștiga premiul
publicului fotografia cu cele mai multe voturi. Ambii câștigători vor fi invitați la Strasbourg
în cadrul sesiunii plenare din noiembrie, când vor putea face un fotoreportaj. Atragem atenţia
asupra faptului că persoana câştigătoare nu va fi angajată de către Parlamentul European şi
nici remunerată pentru munca sa. Totuşi, Parlamentul European va suporta toate costurile
legate de participarea câştigătorului la şedinţa plenară (cheltuieli de deplasare, cazare etc.)

8 Limitarea răspunderii
Parlamentul European declină orice responsabilitate pentru conţinutul lucrărilor prezentate.
Participantul este singurul responsabil pentru orice încălcare a drepturilor terţilor.
Parlamentul European nu va fi considerat în niciun caz responsabil pentru daunele directe sau
indirecte care ar putea rezulta în urma participării la acest proiect şi nici pentru acordarea
unei recompense financiare.
În cazul în care proiectul este amânat, anulat sau întrerupt, parţial sau integral, din motive
care nu sunt imputabile Parlamentului European, acesta din urmă nu va fi considerat
responsabil.

9 Diverse

Parlamentul European îşi rezervă dreptul de a respinge o cerere de înscriere dacă aceasta
nu respectă prezentul regulament sau dacă lucrarea prezentată încalcă drepturile unor terţi
sau are un caracter obscen.
Proiectul se derulează în temeiul legislaţiei belgiene.
Tribunalele din Belgia sunt singurele în măsură să instrumenteze orice litigiu care poate
apărea şi care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă.

