Concursul Lions de Fotografie a Mediului
Înconjurător oferă membrilor LIONS și LEO
oportunitatea de a surprinde, prin fotografii originale,
implicarea lor în îmbunătățirea condițiilor de mediu, în
protejarea și conservarea mediului înconjurător.
Concursul începe la nivel de Club. Orice
membru LIONS și/sau LEO se poate înscrie pe
platforma digitală LIONS FOTO CONTEST D124,
(http://lions.davasolutions.ro/) cu
o
fotografie
personală în care să ilustreaze mediul înconjurător din
imediata apropiere a comunității pe care acesta o
servește. Fotografiile câștigătoare la etapa de Club vor
fi promovate în etapa Regională, apoi Națională și apoi
Internațională.
Acele fotografii care vor fi promovate în
competiția Internațională vor fi expuse la Convenția
Internațională Lions de la Chicago, unde participanții
înregistrați vor vota pentru fotografia lor preferată.
Vor fi declarate câștigătoare acele trei
fotografii care vor acumula cele mai multe voturi.
Fotografiile câștigătoare vor fi expuse pe
pagina de web a Câștigătorilor Concursului Lions de
Fotografie a Mediului Înconjurător (Environmental
Photo Contest Winner's) iar fotografii vor fi premiați.
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Informații Generale:
Concursul Lions de Fotografie a Mediului
Înconjurător este deschis tuturor membrilor
LIONS și LEO.
Toate fotografiile care ilustrează o temă din
natură (Ex: plante, animale, fenomene ale
naturii, etc.) sunt binevenite în Concurs.
Se vor înscrie în concurs doar fotografii
originale și neprelucrate.
Fotografiile vor surprinde mediul înconjurător
local, al comunității pe care Clubul Lions sau
Leo o servește.
Fotografiile în care apar persoane vor fi
descalificate.
Fotografiile din etapa finală vor fi, în mod
obligatoriu, printate pe hârtie fotografică de
calitate cu dimensiunile standard de 20,3 x
25,4 cm (8” x 10”).
Toți fotografii sunt responsabili pentru
costurile de fotografiere și procesare a
fotografiilor.
Cluburile Lions și Cluburile Leo pot înscrie
câte O SINGURĂ FOTOGRAFIE în concurs.
Fotografia va fi însoțită de Formularul de
înscriere, completat și semnat
Etapa Preliminară:
În cadrul etapei preliminare Cluburile Lions
și/sau Leo au libertatea de a organiza orice
eveniment vor considera adecvat pentru a
desemna fotografia câștigătoare.
Astfel pe Platforma digitala :LIONS FOTO
CONTEST
D124,(http://lions.davasolutions.ro/)
Membrii cluburilor își pot crea un cont
personal în care se pot încărca maxim 5
fotografii digitale și pot vedea toate
fotografiile
încărcate în club/district.
Încărcarea/ștergerea fotografiilor va înceta cu
o săptămână înainte de finalizarea votului în
faza pe club a concursului.
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In faza I pe club, fiecare poate vota fotografiile
încărcate de colegii din clubul aparținător,
până la 1 decembrie 2016. Platforma conține
un regulament de utilizare.
Modalitatea de recompensare a eforturilor de
participare este la latitudinea Cluburilor Lions
și/sau Leo ai căror membrii înscriu fotografii în
concurs.
Președinții Regiunilor Lionistice se vor implica
activ în mobilizarea Cluburilor în vederea
participării la acest Concurs.
Atât Cluburile Lions și/sau Leo cât și
Președinții de Regiune sunt așteptați să
păstreze legătura cu Coordonatorul și
Membrii juriului
Concursului și să facă
demersurile necesare pentru a respecta
termenele limită.
Membrii juriului Concursului desemnați în
baza competențelor fotografice notorii, cu
scop exclusiv de a asigura bună funcționare
artistică, tehnică și administrativă a
Concursului, sunt:
Iuliana Georgeta
Gheorghe (Pană), LC
Constanța Balkanica, Coordonator Lions
Environmental Photo Contest 2016
Andrei Kozma, LC București Tarabostes,
Răzvan Rotta, LC Cluj Transilvania,
Florin Ilieș, LC Deva Sarmizegetusa Pe baza voturilor din club se alege fotografia
câștigătoare a clubului care merge în finala pe
regiuni. Fotografiile câștigătoare din cluburi
apar in lista celor care intra în faza a II/ pe
regiuni și pot fi vizualizate de către toți
participanții.
In finala pe regiuni, fiecare poate vota
fotografiile încărcate de colegii din regiune,
pana la 1 ianuarie 2017. Pozele finaliste pe
regiuni intra în faza finală a concursului.
Membrii juriului au dreptul de a descalifica
acele fotografii care nu respectă criteriile
concursului, care pot fi considerate
nepotrivite sau pot genera obiecții, sau care
nu sunt însoțite de Formularul de Înscriere.
Etapa Națională:
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Etapa națională (faza finală) va avea loc în
cadrul Revelionului LIONS din data de 21
Ianuarie 2017, la Sibiu, unde fotografiile alese
vor fi prezentate juriului, printate pe hârtie
fotografică de calitate cu dimensiunile
standard de 20,3 x 25,4 cm (8” x 10”).
Fotografiile înscrise în etapa națională a
Concursului devin proprietatea District 124
România.
Etapa Internațională:
Fotografia desemnată câștigătoare de către
District 124 România va fi transmisă către
Lions Clubs Internațional, însoțită de
Formularul de Înscriere completat și semnat,
până la data de 1 Martie 2017.
Fiecare District are dreptul să înscrie O
SINGURĂ FOTOGRAFIE în Concurs.
Fotografiile înscrise în Concursul Internațional
devin proprietatea Lions Clubs Internațional,
care își rezervă dreptul de a descalifica acele
fotografii care nu respectă criteriile
Concursului sau care pot fi considerate
nepotrivite sau pot genera obiecții.
Lions Clubs Internațional va expune
fotografiile înscrise în Concurs la CONVENȚIA
INTERNAȚIONALĂ LIONS de la Chicago.
Participanții
înregistrați
la
Convenția
Internațională vor vota pentru fotografiile lor
preferate.
Acele trei fotografii care vor înregistra cele
mai multe voturi vor câștiga premiul 1, 2 și 3.
Fotografii vor fi premiați iar fotografiile vor fi
prezentate pe website-ul LCI.
La toate nivelurile Concursului se va asigura
jurizarea fotografiilor în mod imparțial, pe
baza originalității, a meritului artistic și a
calității tehnice a acestora.
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
2016-2017
District 124

România

Numele Fotografului Lions/Leo
Denumirea Clubului Fotografului
Club ID
Adresa de E-mail a Fotografului
Numărul de telefon al Fotografului
Notă: Fiecare Club Lions și/sau Leo poate înscrie în Concurs o singură fotografie; nu vor fi acceptate mai multe
fotografii.

CERTIFICAT
Prezenta fotografie este înscrisă oficial de către Clubul Lions/Leo (se va completa cu denumirea Clubului)
_____________________________________________________________________________________
Președinte Club Lions/Leo (se va completa cu Numele și Prenumele)

Semnătura Președintelui Clubului Lions/Leo

Adresa e-mail Președintelui de Club Lions/ Leo

Vă rugăm să transmiteți acest formular, completat și semnat, atașat fotografiei printate pe hârtie
fotografică de calitate, cu dimensiunea oficială de 20,3 x 25,4 centimetri (8” x 10”) către Coordonatorul
de Regiune al Concurs, până la data de 01 Decembrie 2016.

