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Reguli de participare  

Sunt invitate sa participe persoane din întreaga lume, cu fotografii umoristice. Tema este liberă. 
 
Condiţii de participare 

Expoziţia  este deschisă artistilor profesionisti si amatori. Participanţii se pot înscrie la festival cu 3-5 fotografii. 
 
Autorii fotografiilor selecţionate, vor primi materiale despre festival. Pentru a putea primi documentatia expozitiei este important să 
completaţi în formularul de înscriere o adresă de contact corectă. Datele de contact ale dvs. sunt confidenţiale şi nu vor fi făcute publice 
fără acordul dvs. (formularul de înscriere se poate descărca de pe site-ul festivalului www.aiud-art.ro) 

 
Specificaţii tehnice  

Tehnica de realizare a lucrărilor: foto; 
Fiecare concurent poate trimite până la un număr de 3 - 5 lucrări (alb-negru si/sau color) ; 
Lucrările trebuie sa fie : 

- cele realizate cu aparate foto digitale: minim 1600x1200 pixels, si se trimit în format JPG ;  
- cele realizate cu aparate foto clasice: originalele  

Nu este permisă menţionarea în fotografie (în imagine) a numelui autorului, a homepage-ului acestuia sau a altor informaţii. Acestea 
vor fi specificate în formularul de înscriere urmând să apară lângă fotografie. 

 
 

Înscrierea lucrărilor, data limită  

Formularul de înscriere se poate descărca de la: www.aiud-art.ro ; sau se poate cere prin email de la adresa : info@aiud-art.ro 
Fotografiile se trimit la adresa :  

Fundaţia “Inter-Art”, Ştefan Balog 
C.P. 40,  515200 Aiud, Alba, Romania 
 
sau la adresa: info@aiud-art.ro (impreuna cu formularul de inscriere) 

Ultima dată de trimitere a lucrărilor este 1 aprilie 2008 orele 12:00 (lucrarile sosite până la această dată) 
 
 
Selectarea lucrarilor 

Un juriu va selecta lucrarile care vor participa in expozitie. 
 
Utilizarea materialelor, copyright  

Lucrările înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor asupra 
lucrărilor înscrise în acest festival. Participantul este de acord cu afişarea lucrărilor sale în site-urile art-aiud.com, aiudonline.ro, aiud-
art.ro. şi inter-art.ro, precum şi la evenimentele organizate de Centrul Cultural "Liviu Rebreanu" Aiud şi Fundaţia "Inter-Art" Aiud. Toate 
drepturile de autor ramân în posesia autorilor. 

 
Confidenţialitate  

Toate datele personale ale participanţilor sunt confidenţiale. Detaliile participanţilor pot fi folosite doar pentru funcţionarea normală a 
festivalului. 

 
Clauze finale  

Prin participarea la acest festival, participantul confirmă faptul că a citit şi a înţeles prevederile de mai sus. Lucrările care nu sunt 
conforme cu aceste precizări vor fi descalificate. Organizatorii nu restituie materialele primite. 
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