MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT
COLEGIUL TEHNIC “ALEXE MARIN” SLATINA
Str.Cireaşov, nr.10
Tel/Fax: 0249/436210
E-mail : gscm3slatina@yahoo.com

INVITAŢIE
CONCURSUL JUDEȚEAN DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ
„MIRAJUL IMAGINILOR”
ediția I – 29.03.2017
Vă invităm să participaţi în data de 29 martie 2017 la Concursul județean de artă fotografică
MIRAJUL IMAGINILOR, organizat la Colegiul Tehnic “Alexe Marin”, Slatina-jud.Olt.
Concursul este înscris în Calendarul activităţilor educative județene 2017.
1.
2.

3.

Concursul de artă fotografică MIRAJUL IMAGINILOR este o competiție anuală , care
urmărește dezvoltarea spiritului artistic a elevilor din învățământul liceal.
Concursul se desfășoară pe 5 secțiuni
a. Secţiunea: fotografie de peisaj .
b. Secţiunea : fotografie de epocă; tradiții și obiceiuri.
c. Secțiunea : fotografia și matematica.
d. Secțiunea: fotografia și tehnica
e. Secțiunea: eseu literar după o fotografie expusă de organizatori
Fotografiile înscrise la secţiunile 1,2, 3 și 4 vor fi alb- negru sau color, de dimensiune
30/40 sau 30/45 maxim,sau format A4, imprimate pe hârtie fotografică, în colţul dreapta
jos se va lipi o etichetă cu titlul lucrării și datele de identificare( nume, prenume, școala de
proveniență, e-mail.Se admite maxim o lucrare pentru fiecare secțiune de autor.

4. . Pentru o bună desfăşurare a activităţilor, lucrările se vor trimite până pe data de 20.03.2017
și în format jpeg la adresa de mail –mirajulimaginilor1@gmail.com specificând secțiunea la
care participă și numele elevilor participanți. Imaginile printate pentru secțiunile de mai sus
se primesc până pe data de 25.03.2017,cu mentiunea: pentru concursul “Mirajul imaginilor”,
pe adresa: Colegiul Tehnic ”Alexe Marin”, Slatina, Olt, str. Cireașov, 10.
5..Pentru ultima secțiune -5- organizatorii trimit atașat prezentului regulament o fotografie care
să fie sursa creativității elevilor în eleborarea unor eseuri literare. Lucrările vor fi
tehnoredactate în Microsoft Word, font Times New Roman 12, cu semne diacritice, la 1,5
rânduri, margini de 20 mm și trimise pe adresa școlii organizatoare până cel tărziu pe data
de 25 martie 2017. Titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14,
centrat, bold. La un rând distanță de titlul lucrării se vor scrie numele elevului , şcoala de
provenienţă, cu caracter Times New Roman, 12, italic, centrat. Lucrarea va avea maxim 1-2
pagini.

6. Concursul se desfășoară în data de 29.03.2017, iar rezultatele vor fi comunicate în data de
30.03.2017
7. Participanții vor pune în plicul cu lucrări un alt plic A4, autoadresat şi timbrat corespunzător
necesar expedierii diplomelor; daca nu se trimite plic autoadresat şi timbrat, diplomele se vor
trimite scanate pe adresa de e-mail comunicată de participanţi.
8. Se acordă premii și mențiuni pentru elevi (cu menționarea pe diplomă a coordonatorului)
în conformitate cu legislația în vigoare, diplome de participare .
9. Juriul va fi format din persoane cu experienţă în domeniile vizate.
10. Materialele trimise nu se returneazǎ, ele vor rămâne în arhiva Colegiului Tehnic „Alexe
Marin”,care nu le va folosi fara acordul autorului.
11. Nu se acceptă materiale copiate sau descărcate de pe internet. Materialele care nu
îndeplinesc cerinţele prezentului regulament vor fi descalificate
12.Nu se admit contestaţii.
Fotografia pentru secțiunea eseu literar este:

