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I st INTERNATIONAL CHILDRENS’ SUMMIT on HANDS on SCIENCE & 

ENVIRONMENTAL EDUCATION (HSCI-EE) 

“NATURA VAZUTA PRIN OCHII COPIILOR” EXPOZITIE DE FOTOGRAFIE 

 In memoria fotografului turc Şemsi Güner 

Subiecte 

Fotografiile prezentate in expozitie trebuie să reflecte urmatoarele teme: natura în general, 

mediul nostru imediat si relatia noastră cu natura, detalii din natura, frumusetile mediului 

inconjurator, culori, vietuitoare; specii pe cale de disparitie sau unice si imagini ale habitatelor 

acestora vor fi foarte apreciate. Ce asteptam de la natura, sugestii si solutii pentru problemele 

de mediu si atitudini favorabile proceselor ecologice pot fi, de asemenea, surprinse in 

fotografii. 

Cine poate participa ? 

Expoziţia este deschisă pentru participanţi din toate ţările. Aceştia trebuie să aibă vârsta 

cuprinsă între 9-15 ani. Candidatul trebuie să aibă acordul parinţilor sau tutorelui pentru a 

încărca imagini pe pagina concursului "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie 

Internatională” www.hsci2012.org. 

Cum se realizeaza inscrierea? 

Participanţii trebuie să ilustreze temele indicate mai sus. Fiecare participant poate încărca 

până la maximum cinci imagini. Fotografiile trebuie să fie în format digital şi pot fi transmise 

prin intermediul site-ului hsci2012 http://www.hsci2012.org/basvuruformu.asp  Toate 

imaginile digitale trebuie să aibă o rezoluţie de cel puţin 1.000 de pixeli pe lăţime (în cazul în 

care imaginea este orizontală) sau 1000 pixeli pe înalţime (în cazul în care imaginea este 

verticală) şi trebuie să fie în format JPEG. Toţi participanţii trebuie să fie în măsură să 

furnizeze o imagine de înaltă rezoluţie, care să poată fi imprimată si afişată la expoziţie, dacă 

este selectată. 

Data limită de înscriere 

Fotografiile trebuie incarcate pe site până la data de 1 octombrie 2012. 

Evaluarea 

Fotografiile vor fi evaluate în funcţie de originalitate, creativitate, calitatea fotografică şi 

relevanţă pentru temele menţionate mai sus. Lucrările vor fi evaluate după 1 octombrie 2012 

de către un juriu, prezidat de un fotograf profesionist, Mehmet Arslan Güven. Deciziile 

judecătorilor sunt definitive. Fotografiile care urmează a fi expuse vor fi anunţate online, în 

data de 8 octombrie, 2012. Expoziţia va avea loc în data de 20 octombrie 2012 la “Prima 

Conferinţă a Copiilor" de la Universitatea Akdeniz, Turcia. 

Folosirea imaginilor şi drepturile de autor 

"Natura vazuta prin ochii copiilor, Expoziție Internaţională de fotografii, 2012” îşi rezervă 

dreptul de a descalifica orice participant care nu îndeplineşte următoarele cerințe: 

• Sunteţi unicul proprietar, fotograf şi deţinătorul drepturilor de autor pentru fiecare fotografie 

propusă. 
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• Nici o fotografie din cele propuse nu conţine informaţii de identificare personală a ta, sau a 

oricărei alte(or) persoană (e).  

• Nici o fotografie din cele propuse nu trebuie să aibă un conținut inacceptabil sau nepotrivit, 

conform aprecierii neîngrădite a organizatorilor. 

• Nici o fotografie din cele propuse nu conține un material care ar putea constitui sau incuraja 

un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune penală, da naştere la răspundere 

civilă, sau încalcă orice lege. 

• Nici o fotografie din cele propuse nu încalcă drepturile de autor, mărci comerciale, drepturi 

contractuale, sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală ale oricărei terţe persoane sau 

entitate şi nu încalcă drepturile oricărei persoane la intimitate sau publicitate. Fotografia dvs. 

nu include: 

• mărci comerciale deţinute de către terţi; 

• materiale aflate sub incidenţa drepturilor de autor deţinute de către terţi ; 

• numele, facsimile sau alte caracteristici de identificare ale celebrităţilor sau alte figuri 

publice, vii sau decedate; 

• fotografii care conţin orice conţinut comercial care promovează orice produs sau 

serviciu, altul decât cel al expoziţiei de fotografii "Natura vazuta prin ochii copiilor, 

Expozitie Internatională”, 2012. 

Sunteţi de acord să despăgubiţi în totalitate "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie 

Internatională” 2012, în ceea ce priveşte toate drepturile de autor, taxele şi orice alte sume de 

bani ca urmare a oricaror revendicări din partea unei terte parti cauzată de încălcarea de către 

dumneavoastră a condiţiilor de mai sus. 

Termeni şi condiţii 

Prin înscrierea la "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie Internatională” 2012, acceptaţi 

condiţiile de participare, precum şi termenii şi condiţiile specificate. Sunteţi de asemenea de 

acord şi recunoaşteţi că prin înscrierea la "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie 

Internatională” 2012 permiteţi comunicarea datelelor dv. de înregistrare. Toate informaţiile 

personale vor fi folosite de către "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie Internatională” 

2012, în conformitate cu politica de confidenţialitate afişata de www.hsci2012.org.  

Deoarece aveţi  vârsta sub 16, trebuie să aveţi acordul parinţilor sau al tutorelui legal pentru a 

încărca imagini pe "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie Internatională” 2012, pe site-

ul www.hsci2012.org. Participarea este deschisă pentru copiii din toate ţările. 

Respectarea intimităţii 

Participanții sunt de acord ca datele cu caracter personal să poată fi prelucrate, comunicte, și 

utilizate în scopurile și în contextul "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie 

Internatională” 2012, şi în orice alte scopuri descrise în aceste Reguli Oficiale. 

Toți participanții să înțeleagă că orice imagine prezentată la Expoziție poate fi folosita în 

legătură cu promovarea evenimentului. 

Sunteți de acord să participaţi la orice publicitate asociată și prin folosirea numelui dvs. și 

orice acţiune în scopul de promovare și publicitate, fără a solicita compensații. 
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Datele pot fi, de asemenea, utilizate de către un terț, în scopul de a verifica identitatea 

participantului, adresa poștală și numărul de telefon sau pentru a verifica eligibilitatea 

declarată pentru a participa la concurs. 

Participanții au dreptul de a accesa, revizui, de a modifica sau anula orice date cu caracter 

personal deținute de "Natura vazuta prin ochii copiilor, Expozitie Internatională” 2012, printr-

o solicitare scrisă adresată la www.hsci2012.org. 

NB. 

Center for Science Education and Training (CSET) a tradus pentru d-voastra 

regulamentul concursului. In cazul oricaror posibile interpretari, textul original pe care 

il gasiti pe site-ul concursului are intaietate fata de textul in limba romana. In acest sens, 

va sfatuim sa consultati si textul original. CSET nu are acces si nu utilizeaza in nici un 

fel datele d-voastra personale in legatura cu acest concurs. 

Dr. Dan Sporea, Director CSET 

 

 

 Formular de Aplicatie care va fi completat online   
 

Trebuie completate toate campurile de mai jos: 

 

* 
Denumirea fotografiei (in 

limba engleza) 
: 

 

* Numele si prenumele elevului : 
 

* Data de nastere a elevului  : 
 

* Nationalitatea elevului  : 
 

* Scoala : 
 

* Oras : 
 

* Tara : 
 

* Adresa elevului : 
 

* Nr. de telefon al elevului : 
 

* 
Numele si prenumele 

parintelui 

: 
 

* Adresa parintelui : 
 

* Telefonul parintelui : 
 

* 
Numarul de fotografii 

incarcate pe site 

: 
 

* 
Data la care sunt incarcate 

fotografiile pe site 

: 
 

* 
Notificarea de consimtamant 

din partea parintelui 

: 
 

* Fotografia :  

* Cod de securitate : 
 

 


