
 

 

 

Regulamentul de organizare a Concursului de fotografie 

„Geoparcul Ținutul Buzăului” 
 

 

Art. 1 Organizatorul concursului 

 

1.1.Consiliul Județean Buzău, prin Serviciului Promovare și Dezvoltare a Turismului, a Imaginii 

Județului, Cooperare Internațională și Mass-Media, organizează Concursul de fotografie 

„Geoparcul Ținutul Buzăului” care are drept scop promovarea obiectivelor și a potențialului 

turistic al județului Buzău. prin realizarea de imagini fotografice.  

 

1.2.Concursul se va finaliza printr-o expoziție de fotografie la ”Galeriile de Artă Buzău. 

 

1.3.Toți participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului 

Regulament oficial al Concursului de fotografie. 

 

Art. 2 Calendar de desfășurare 

 

 

Lansare concurs în online: 06 octombrie 2022 

Perioada de desfășurare a concursului/înscriere fotografii: 06 – 28 octombrie 2022  

(ora 23:59:59, ora României) 

Selecția fotografiilor, jurizarea și centralizarea rezultatelor: 31 octombrie - 02 noiembrie 

2022 

Anunțarea rezultatelor: 03 noiembrie 2022 

Perioada de ridicare a premiilor: până la 30 noiembrie 2022 

 

Art. 3 Regulamentul concursului 

 

3.1.Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial, care este 

obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea competiției și 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și prevederile 

Regulamentului european 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

3.2.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul oficial, cu condiția 

înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament oficial vor fi 

comunicate către publicul țintă prin actualizarea Regulamentului și publicarea acestuia, în forma 

actualizată, pe website-ul https://cjbuzau.ro/ (secțiunea Anunțuri publice), cu cel puțin 24 ore 

înainte ca acestea să intre în vigoare. 

 

3.3.Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România.  

 

3.4.Organizatorul va asigura și va răspunde pentru contactarea și validarea expozanților, conform 

Regulamentului oficial, cât și pentru întreaga logistică necesară derulării Expoziției fotografice 

(ex. organizare și participare la procesul de selecție, expediere premii, transpunerea pe hârtie 

fotografică a lucrarilor, etc). 

 

Art.4 Dreptul de participare 

 

4.1.La acest concurs poate participa orice persoană cu vârsta de peste 14 ani cu domiciliul în 

România.  



 

4.2.Înscrierea în Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a 

prevederilor prezentului Regulament oficial. 

 

4.3.Nu au dreptul de a participa la acest concurs următoarele categorii de persoane: angajați ai 

Organizatorului, precum și ai entităților afiliate Organizatorului sau ai oricăror alte entități 

implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului, rudele de gradul I și II 

(respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați mai sus. 

 

4.4.Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs, 

precum și dreptul de a elimina din concurs orice persoană din categoriile menționate în art. 4.3. 

 

Art. 5 Tematica concursului – Geoparcul ”Ținutul Buzăului” 

 

5.1.Această tematică își dorește să cuprindă esența teritoriului Geoparcului Ținutul Buzăului și 

promovarea patrimoniului natural și cultural, tangibil și intangibil, precum obiective geologice, 

locuri, tradiții etc din Geoparc, în vederea comunicării potențialului turistic și a implicării 

comunitare. 

 

5.2.Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului reprezintă un teritoriu complet rural și 

coincide cu limitele administrative a 18 comune: Berca, Scorțoasa, Pârscov, Cozieni, Pănătău, 

Colți, Bozioru, Brăești, Odăile, Cănești, Chiliile, Lopătari, Mînzălești, Bisoca, Valea Salciei, 

Sărulești, Vintilă Voda și Beceni. 

  

5.3.În concurs sunt admise lucrări fotografice realizate numai în Geoparcul Ținutul Buzăului, 

care conțin elemente tematice precum:  

• peisaje naturale, zone pitorești, geodiversitatea (roci, minerale, structuri morfologice, 

fosile etc.) și biodiversitatea (flora, fauna etc) din „Geoparcul Ținutul Buzăului” . 

 

• satul buzoian – tradiții și obiceiuri din „Geoparcul Ținutul Buzăului” (costumele 

populare, arta și meșteșugurile populare, arhitectura tradițională, ocupațiile și 

îndeletnicirile tradiționale, tradiții, datini, obiceiuri, serbări folclorice, târgurile și 

sărbătorile tradiționale specifice zonelor rurale). 

 

• obiectivele turistice reprezentative din „Geoparcul Ținutul Buzăului” 

✓ Vulcanii Noroioși,  

✓ Platoul Meledic,  

✓ Muntele de sare, 

✓ Grunjul de la Mânzălești,  

✓ Focul viu de la Lopătari,  

✓ Trovanții de la Ulmet,  

✓ Pădurea Lacurile Bisoca,  

✓ Blocurile de calcar de la Bădila, 

✓ Piatra Mortatului 

✓ Așezările rupestre de la Aluniș-Colți-Bozioru,  

✓ Mănăstirile Poiana Mărului, Găvanu și Cârnu 

✓ Casa ”Memorială Vasile Voiculescu” 

✓ Muzeul Chihlimbarului de la Colți, 

✓ Muzeul Timpul omului (Mânzălești),  

✓ Muzeul 7 locuri de poveste (Lopătari),  

✓ Muzeul Formelor (Bozioru), 

✓ Muzeul Casa Timpului (Valea Salciei). 

 

 

Art. 6 Condiții de participare 

6.1.Vor fi considerați înscriși în concurs participanții care au respectat tematica de la art. 5 și 

următoarele regulile de participare: 

✓ Au dat follow paginii de instagram și facebook ”descoperabuzaul”  



✓ Au postat în feed pe instagram-ul sau facebook-ul personal 1 poză din Geoparcul Ținutul 

Buzăului, 

✓ Au adaugat o scurtă descriere și hashtagul #descoperabuzaul și #geoparcultinutulbuzaului 

✓ Au dat tag în postare contului @descoperabuzaul (tag pe fotografie, nu menționare în 

descriere) 

 

6.2.Fotografiile pot fi procesate minimal (levels, contraste, saturatie, vibrance, color balance etc.). 

Nu se acceptă colajele, pozele alb negru sau fotografiile care au suferit prelucrări digitale 

excesive: exagerări sau schimbări ale culorilor, contrastului, clonarea şi alte manipulări evidente 

care nu reflectă realitatea. 

 

6.3.Concursul promovează lucrări ale căror valoare provine din calitatea lor intrinsecă, originalitate, 

creativitate, expresivitate. 

 

6.4.Lucrările selectate pentru a fi expuse în cadrul expoziției de fotografie la ”Galeriile de artă” 

Buzău vor fi trimise ulterior pe e-mail în format JPG, PNG pe adresa de e-mail 

iordache.alina@cjbuzau.ro .  

Fotografiile trebuie însoțite de un titlu, trebuie menționată locația fotografiei și datele de contact 

ale participantului/fotografului (nume complet, număr telefon, adresa de email). 

 

Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi, în format jpg sau png la 

dimensiunea de minim 3,5 Mb, iar numele imaginii se va scrie astfel: nume_prenume_titlul 

lucrării, de exemplu: ionescu_florin_port popular.  

Imaginile vor fi color și vor avea latura mare de minim 3.000 pixeli, iar latura mică va fi 

proporțională.  

 

6.5.Trimiterea fotografiilor pe adresa de e-mail iordache.alina@cjbuzau.ro implică acordul ca 

materialele înscrise în concurs să poată fi expuse și utilizate de către Organizator, cu menționarea 

numelui autorului, prezentul regulament reprezentând consimțământul autorilor și titularilor de 

drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de utilizare, nelimitat în timp și 

spațiu. 

 

6.6.Netrimiterea la timp a fotografiilor pe e-mail atrage după sine excluderea participantului 

respectiv din concurs. 

 

6.7. Nu vor fi acceptate fotografiile care: 

- Au influență politică, sunt denigratoarea la adresa comunității sau a anumitor locuitori; 

- Au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator; 

- Promovează orice fel de discriminare, consumul de droguri, tutun și alcool; 

- Pot aduce prejudicii de orice fel cuiva; 

- Nu aparțin concurentului; 

- Conțin publicitate. 

 

Art. 7 Drepturile de autor  

 

7.1.Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum și drepturile de 

proprietate intelectuală și drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. 

Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs 

sau să dețină drepturile corespunzătoare de utilizare cu privire la acestea. Participantul este unic 

responsabil asupra oricăror consecințe ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în această 

expoziție. 

 

7.2.Organizatorul concursului nu răspunde pentru eventualele încălcări ale legislației privind 

drepturile de autor, de către participanţi. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea în cazul 

în care aceste fotografii nu aparţin celor care le-au trimis. 

 

7.3.Participanţii cedează organizatorului (Consiliul județean Buzău) dreptul de a le folosi 

fotografiile în scopul promovării obiectivelor și a potențialului turistic al județului Buzău prin 



includerea acestora în materiale de promovare tipărite şi/sau digitale, pe platformele de 

socializar, precum şi în cadrul evenimentelor din domeniul turismului cu menţionarea numelui 

autorilor. 

Fotografiile nu vor fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizator sau terţi, 

iar toate drepturile de autor rămân în posesia concurenților. 

Participanții concursului cedează dreptul de folosinţă, nu şi pe cel de proprietate, asupra 

fotografiilor înscrise în concurs. 

 

Art. 8 Juriu și Criteriile de jurizare 

8.1.Pentru jurizarea lucrărilor fotografice se va alcătui o comisie formată din 5 membri ce vor fi 

desemnați de Organizator (Consiliul Județean Buzău). 

 

8.2.Jurizarea se va derula astfel: membrii juriului vor viziona imaginile şi vor acorda pentru fiecare 

lucrare calificative de la 1 la 5. Organizatorul concursului va centraliza datele jurizării şi va 

selecta, în ordinea punctajului obţinut, premiile. În cazul în care vor exista mai multe lucrări 

fotografice evaluate cu acelasi scor, jurații vor face o reevaluare a fotografiilor cu punctaj 

identic. 

 

8.3.Criteriile de jurizare sunt următoarele: respectarea temei expoziției (criteriu eliminatoriu), 

calitatea artistică indiferent de tipul de aparat de fotografiat, creativitate, originalitate, mesajul 

vizual transmis privitorului. Interpretarea acestor reguli ori a meritelor artistice și tehnice, 

rămâne la latitudinea exclusivă a juriului.  

 

8.4.Deciziile juriului sunt finale și incontestabile. 

 

8.5.Câștigătorii vor fi anunțați printr-o postare pe conturile Facebook și Instagram ale 

Organizatorului (”descoperabuzaul”), împreună cu fotografiile câștigătoare, în data 03 

noiembrie 2022. Organizatorul va contacta câștigătorii pentru a-i anunța despre condițiile de 

intrare în posesia premiilor. 

 

8.6.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data publicării caștigătorilor, 

cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial. 

 

Art. 9 Premii 

 

9.1.În cadrul concursului ”Geoparcul Ținutul Buzăului” se vor acorda premii în bani în valoare 

totală de 3.000 RON, după cum urmează:  

• Premiul I: 1.500 RON 

• Premiul II: 1.000 RON 

• Premiul III: 500 RON 

 

9.2.Un participant poate să câștige un singur premiu.  

 

9.3.Câștigătorii pot intra în posesia premiilor prin înmânarea acestora de Organizator la sediul 

Consiliului Județean Buzău, până la 30 noiembrie 2022. 

 

9.4.Premiile vor fi predate către câștigători pe baza unui proces verbal, în două exemplare, semnat 

și completat de câștigători, concomitent cu prezentarea unui act de identitate CI/BI.  

 

9.5.Neprezentarea unui document de identitate și refuzul de a semna orice document ce atestă 

atribuirea efectivă a premiului către un câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului 

de a intra în posesia premiului. 

 

9.6.În cazul în care premiile sunt refuzate de către câștigători sau participanții extrași ca potențiali 

câștigători nu se prezintă la Consiliul Județean Buzău în termenul prevăzut pentru ridicarea 

premiilor, aceștia vor fi invalidați și se va apela la rezerve, în ordinea descrescătoare a 

punctajului obținut. 

 



Art.10 Limitarea răspunderii 

 

10.1.Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum 

și a Organizatorului. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în 

cauză din Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să 

informeze respectivul participant cu privire la această decizie. 

 

10.2.În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia 

Organizatorului este definitivă. 

 

10.3.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru: 

- Erorile în datele furnizate de către Participant. Acuratețea datelor de contact nu atrage 

răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, 

Organizatorul nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor 

date eronate care au dus la imposibilitatea identificării câștigătorului sau înmânării 

premiului; 

- Imposibilitatea câștigătorilor de a intra în posesia premiilor din motive independente de 

Organizator; 

- Întreruperile/ disfuncționalitățile neanunțate ale operatorilor de internet, datorită aglomerării 

pe perioadele de trafic intens; 

 

Art. 11 Litigiile si clauze finale 

 

Eventualele litigii aparute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă. 

Prin participarea la acest concurs, participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate 

condițiile din Regulamentul de concurs și că le acceptă.  

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre 

în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru desemnarea câștigătorului și 

în activitățile de marketing ale organizatorului. 

 

Art. 12 Contact 

 

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs contactați Serviciului Promovare și 

Dezvoltare a Turismului, a Imaginii Județului, Cooperare Internațională și Mass-Media din 

cadrul Consiliului Județean Buzău (camera 2, parter), Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 sau la 

numărul de telefon: 0238 414 112. 

 

 

 


