In vederea realizdrii unui nou pontofoliu de fotografii dre promovare turisticd, Consiliul Judetean

Neam! lanseazi proiectul Eveniment de fotografie in Neiaml, sub genericul ,,Descoperd linutul
Neamltllui", ce se adreseazd fotografilor profesionigti siau amiatori, care sunt pasionali de frumuselile
naturii si de cdldtorii. Evenimentul le oferd participanlilor prilejul sd cunoascd
9i sd promoveze prin
fotograliile lor, cele mai frumoase locuri din zona Neamtului, iar Consiliului Judelean Neam! - posibilitatea
de a-gi improspita giimbogdti portofoliul de fotografii utilizat pentru promovarea turismuluijudelean.
Astfel, cei interesali pot pot lua parte la o excursie de folografie cu titlu gratuit, in cadrul cdreia vor
participa la tururile tematice stabilite de organizator, pe parcursul cirora vor fotografia obiectivele gi
zonele cele mai frumoase, de interes turistic, ale judelului Neam!. Fotografiile vor fi fdcute intr-un decor
plin de tradi{ie, iar participanlii vor avea parte de mirscare in aer liber, schimb de experienld si o
atmosfr>rd primitoare, specificd frumoasei zone a Jinutuh.ri Neannfului.
Excursia tematicd de fotografie se va desfdgura intr-un interval de 6 zile (cu sosirea participantilor
miercut'i gi plecarea acestora luni diminea[a), 9i va cuprinde 4 zile de tururi de fotografiere a unor zone
din jude{ul Neamt, fiecare editie avand cate o tematicd prestabiritd.

Orarul celor 4 zile va fi unul flexibil, in funclie de dinamica grupului si de starea vremii.

in anul 2019, evenimentul se va desfigura in trei etape:

.

Etapa I 2019

.

Etapit a ll-a 2019

-

Vara: luna AUGUST (7-12 august 2019) - cu tema: ,,Neam!- destina{ia ta
de vacanld (muzee, arii naturale, mdndstiri/biserioi)',

-

Toamna: luna OCTC\MBRII=-

-

cu tema ,,Toamnd

in Neamt -

locuri

pitoregti 9i artd populard"

.

Etapa a lll-a 2019 - larna: luna DECEMBI?IE

-

t>u tema: ,,Peisaje

qi obiceiuri de iarnd din

jude,tul Neamf"

O persoand se va putea inscrie la maximum 2 ertape (secfiuni) ale evenimentului de
fotografie.
Participanlii vor beneficia de ghida
locuri din zond, pe toatd durata eveni
diplomir de participare.

localS si asistenld pentru descoperirea celor mai frumoase

ui, iar la finalul excursiei to{i cei prezenli vor primi cAte o

Toate cheltuielile privind cazevea, masa gi transportul participan{ilor Tn interiorul juderlului Neamt
vor fi suportate de cdtre Consiliului Jurdelean Neamf

conditia participdrii la eveninrent este aceea ca la finalul evenimentulili
cedeze, citre consiliul .Judelean Neam!, dreptul de folosinld gratuitd gi
150 de fotografii reprezentative realizate

si
mrntmum

in tururile de fotografiere, Oinrii

urmare, fotograful pdstreazd dreptul de autor asupra fotografiilor cedate
autor, iar consiliului Jude[ean Neaml; v? ?vB? doar dreptul de folosin(d

gi

.

Prin

itate de
asupra

celor minimum 150 de fotografii ceclate. Aceste fotografii vor fi utilizate de Consiliul Jude.lean Neam!
pentru promovarea judetului Neaml; in materiale proprii (tipirite, online, aplicalie mobil,i

etc.)

sau

realizate de citre Ministerul Turismulrui ori alte institulii publice, precum gi de alte entitdli in cerre
Consiliul

Judelean Neamt este membruipartr:ner. (]onsiliul Judelean Neam! va inscrie pe fiecar,e fotografie
predatd de cdtre participanti denunrirea evenimentului ,,Descoperd
Jinutul Neamfului" gi numele
fotografului care a realizat-o.

Cedarea fotografiilor

se va realiza pe baza unui inscris, semnat de fotograf, la

finalul

evenimentului.

De asemenea, fotografii vor posta fotografii din .iude{ul Neam! pe siteurile/blog-urile/paginile
personale de Facebook/lnstagram.

Sintagma ,,fotografii reprezentative' desemneazd acele fotografii care reprezintii obiective
turistice, obiceiuri, traditii, oameni ai locului desfdgurAnd anrumite activitdli, peisaie deosebite ale zonelor
pitoregtidin Neam!.

Gine poate participa: fotografi pallionali de aceastd meserie/hobby, care sunt irrteresali sd
cunoascd judelul Neaml gi sunt dispugi sd respecte prevederile regulamentului de organizare

a

evenimentului.

Numir participanti/sectiune:

5

-

10 fotografi/etapi.

Gonditii minime de participane:

'

participantul sd fie fotograf pasionat
9i iutritor de naturd gi sd delind o pagind web/Facebgok/un blog
personal de fotografie sau si fie inscris gi sd incarce periodic fotografii pe o platformd wetr/pagind
de
Facebook dedicatd;

'

fotograful trebuie sd detind cel pufin o cetmeri foto digitali, orice marci, dar cu minimunr 1g Mp
si.
oplional, un trepied.

o persoand se va putea itrscrie la maximum 2 etape (secliuni)

ale evenimentului de

fotografie.

in cazul in care nu se intruneste numdrul minim de participanli pentru o sec[iunt;, Consiliul
Judetean Neamt igi rezervd dreptul de a amAna acest eveniment, p6nd la completarera locurilor
disponibile, cu informarea prealabild a participanlilor deja inscrisi.

Vdrsta minimi a participanfilor: 18 ani

Servicii incluse:

.

Cazare 5 nopli la hotel/pensiune de categorie 3**'*, in linrita sumei de 120 lei/noapte/persoand, cu
mic dejun inclus;

o
o

Doui mese pe zi, in limita sumei de 120 lei/zilpersoand;
Transport pe raza judelului Neamt de la localiile de ciazare,

organizator

(impreund cu organizatorul) pentru sesiunile de fotografie, pe
fotografiere;

.

4 zile de
:,'j"

Ghidare localS/asistenld pentru descoperirea.celc,r mai frumoase

le patru zile

cu tururi de fotografiere;

o
.

Plata taxelor pentru intrarea la obiectivele turistice f,otografiate, dacd acestea fac parte din
itinerariul stabilit de organizator;
Diplomd de participare, la finalul evenimentului.

Alte iniormafii importante:
Pentru rezervarea locului in cadrul sesiunii de vard a ervenimentului este necesar ca doritorii si
urmeze pagii de inscriere menlionali in cuprinsul prezentului document, pAn5, cel tArziu, la data de
1.2.072019.
ACCEPTAREA cONDtTilLOR DE pARTtCtpARE

Prin compleltarea Figei de inscriere participantul confirmi ed a cilit gi a acceptat Termenii si
condiliille de particip,are la activitate.

Figa de inscriere

gi Termenii gi Condiliile de particitrrare sunt permanent puse la

dispozilia

participanlilor 9i pot fi accesate online de la adresele wwvu,viziteazaneamt.ro si www.visitneamt,com

.

oBrEGTUL TERMENTLOR gt CONDTTilLOR DE PART|CIPARE

Obiectul Termenilor gi condi,tiilor de participare

il

reprezintd org3nizarea de

Judeteetn Neam! a unui proiect de fotografie, pentru surprindelrea

citre

Consiliul

in imagini a judelului Neam!, in trei

(vari, toamnd 9i iarnd), fiecare dintre sesiuniler de fotografie organizate av6nd tematici diferite.
Fotografiile realizate si cedate de fotografii participanli la proiect vor fi utilizate ulterior de organizator
pentru promovarea judelului Neam[ in materiale proprrii (tipdrite, online; aplicalie mobili etc.) sau

anotimSruri

realizate de cdtre Miinisterul Turismului ori alte institutii publice, precum gi de alte entit5li in care Consiliul
Judeleetn Neamt este membru/partener, cu scopul atragerii 9i cregterii numdrului de turigti care viziteazd
judelul. Consiliul Judelean Neam!va inscrie pe fiecare fotografie predati de citre participanfi denumirea
evenimr:ntului ,,Descoperi Jinutul Neamlului" gi numele fotografului care a realizat-o.

Organizator:
Judelul Neam!, prin Consiliul Judelean Neanrf, cod fiscal 2612g39
Cu sediul in municipiul Piatra Neamt, rstr. Alexandru cel Bun nr. 27, jude{ul Neam!

Telefon: 02331212 890, tax 0233121 1 li6g, e-mail: cons.judetean@cineamt.ro

DURATA DE APLICARE A PREZENTULUI DOCUMENT

+:-

Termenii gi condiliile de participar€) se aplicd pe o perioadi detern
completdrii Figei de inscriere, gi se incheie odatd cu finalizarea sesiunii
Oeniiip\
(predarea fotografiilor de

citre participanli si indeplinirea obligaliilor prevdzute )di

cdtre ambele pd(i),

MODALITATEA DE iTSCNIENC
Pentru a se Tnscrie, cei interes:rli trebuie sd urmeze pasii urmdtori:

'

Se trimitd cele mai frumoase llrei imagini realizate de parlicipantul care se inscrie, indiferent de
tematica aleasS, pe adresa cineamt.turism@vahoo.com, impreund cu numele complet, numdrul de
telefon 9i adresa de e-mail, pentru a putea fi contactat, linil<-ul cdtre pagina web/Facellook/blogul
personal de fotografie sau al platformeri web/;caginii de Facebook dedicate, pe care este inscris; si pe
care
periodic
incarci
fotografii, precum si sectiunr:a pentru care opteazi (secliunea l, ll gi/sau lll). Data limitd

pentru transmiterea fotografiilor pentru inscrierea la secliunea din vard a evenimentului este 12 iulie
2019. Fotografiile transmise trebuie r;5 fie originale, realizate de citre persoanele care ser inscriu la
eveniment. Organizatorul nu Tgi poate asuma rispunderea pentru nicio fotografie insugitd in mod ilegal
de cdtre participanli. lmpreund cu fotografiile, acegtia trebuie sd trimitd 9i formularul de parlicipare
completat integral, prin oare se transmite si acordul privind inlelegerea gi respectarea termenilor gi
condiliilor de participare.

'

in cazul in care numdrul

celor insr;risi pentru participare la prima sesiune

a

evernimentului

dep5gegte numdrul maxim, de 10 persioane, pentru departajarea acestora, in data de 1S iulie 2019, cele
3 fotografii transmise de fiecare persoand inscrisd vor fi publicate pe paginile de Facebo o7, Viziteaza

Neamt gi Visff Neamt, fdrA a fi indicert numele fotografului, PAni la data de 1g iulie 201g, ora 10.00
publicul va putea vota fotografia preferatd pe paginile de Facebook menlionate, ian participanlii vor fi alesi

in funclie de fotografia/fotografiile care au slrdns cele mai multe like-uri, cumulate din cele doud pagini
Facebook mentionate mai sus. Se vor lua in considerare doar voturile exprimate cu ,,like" gi
,,ador',,
Cei selectali vorfi anun!a!i prin telefon/e-mail, pdnd cel tArziu in data de 19 iulie 20i9, ora 14.00
pentru a le fi comunicate toate detaliile de participare. in cazul in care unul dintre cei selectati r.enuntdinu

poate participa, acesta va anunla in cel mai scurt timp organizatorul, care va selecta urmdtorul candidat,
conforrn clasamentului (dacd va fi cazul),'pentru participiarea la eveniment.

Cei interesali pot transmite solicitarea de participare pentru secliunea

p

doresc sd

particil>e prin completarea formularului de inscriere, urmAnd car selectia participaqlil-orl3q

organi;zator, conform procedurii precizate, pentru fiecare serotiune

in parte. paq

pentru fiecare secliune nu se vor ocupa dupi prima sesiune cle inscrieri, pro'ir

re
Cei interesali pot opta pentru parlicipare la na sau mai multe dintre

fiecdrei secliuniin parte, cu minimunr 1 lund inainte e clesfdsurarea etapei

ntului.

tia vor fi

selecttlli 9i pot participa la maximum 2 secliuni/an ale evenimerrtului (participantul va selecta in formularul
de insr:riere, sectiunile la care este interesat sd participe),

Pentru Secliunile

ll 9i lll ale evenimentului,

vor

fi aclualizate informaliile

Termenilor gi conditiitor de

pafticipare gi republicate, pe paginile web www.viziteazaneamt,ro si www.visitneamt,com, precum si pe
paginile de FacebookViziteaza Neamt qi Visff Neamt, ou minimum 1 luni inainte de fiecare eveniment.
cu datr>le de organizare actualizate.

RENUINTAREA LA PARTICIPARE

in cazul in care participantul renuntd, indiferent de motiv, la evenimentul la care s-a inscris, el
trebuie sd transn'ritd, in cel mai scurt timp, o solicitare de renunlare, pe adresa de e-mail
cineantt.turism@yahoo.com.

in acest caz, organizatorul va selecta si contacta in cel mai scurt

timp

urmdtc,rul candidat, conform clasamentului (dacd va fi cazul), pientru participare la eveniment.

in cazul in care nu se intrunreste numdrul minim de participanli sau, din decizia organizatorului,
evenintentul planificat nu mai are loc, sau se decide reprogr€tmarea acestuia datoriti condiliilor meteo
nefavorabile sau a altor motive obiective, organizatorul va informa, in cel mai scurt timp, participanlii
selecterli cu privire la aceste modificari.

oBLrG ATilLE PART|Ct PANTTLOR

Fiecare partlcipant se obligi:

Sd respecte intervalele de timp si termenele stipulate in prezentul document, in ceea ce priveste
iinscrierea gi pafticiparea la eveniment;

Si

completeze gi

si transmiti Fr,sa deinscriere,oomplertatS,

impreund cu fotografiile solicitate, in

1:ermenul prevdzut;

Si

respecte orele de incepere 9i incheiere ale evenime;ntului, precum si intregul program stabilit
rle organizator, pe parcursul celor 4 zile de tururi cle fotog;rafiere;

Sd cedeze, la finalul evenimetrtului, cdtre Consiliul Judelean Neam!, dreptul de folosinld gratuitd
gi necondifionatd pentru mininrum 1liO de fotografii reprezentative realizate in cadrul tururilor de
fotografiere, din cadrul fiecdreri sesiuni (fotografii care sd reprezinte obiective turisticr:, obiceiuri,
traditii, oameni ai locului desfSgurAncl anumite activitdfi, peisaje deosebite ale zonelor pitoregti din

Neam$.

De

asemenea, acegtia

siteurile/blog-urile/paginile personak:

vor posta

fotografii

din judelul hleam! pe

de Facebool</lnstagram, Fotografiil,p, . transmise

organizatoruluifie pe DVD, memory stick, fie prin transferulfigierelor

cedarea fotografiilor se va realizer pe baza unui inscris pus la
semnat de fotograf.
oBLTcATilLE ORGATfl ZATORULUI

Organizatorul (Consiliul Judeteran Neram!) se obligd:
Sd organizeze evenimentul 9i sd asigure serviciile mentionate in prezentare;
Sd aducd la cunostinla participanlilor, la inceputul fiecdrei sesiuni, programul evenimerntului gi sd
explice tuturor participanlilor implicali in program regulile de desfdgurare ale evenimenlului;

Ca fotografiile cedate de participanti sd fie utilizate de Consiliul Judelean Neam! cloar pentru
promovarea judetului Neannf in materiale proprii (tipdrite, online, aplicafie mobild etc.) sau realizate de
cdtre Ministerul Turismului ori alte ins,titutii prublice, precum gi de alte entitdli in care Consiliul Judelean
Neamt este membru/partenrer. Consiliul Judertean Neam!va inscrie pe fiecare fotografie predaftd de cdtre
pafticipanfi denumirea evenimentului ,,Descoperi Jinutul Neamlului" 9i numele fotografr.rlui care a
realizat-o.

LIMITAREA RASPUNDERII
Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, deteriorarea sau disparilia bunurilor
personale (inclusiv banii), dacd acestea nu aru fost supravegheate de cdtre participant,
De asemenea, organizatorul nu este |esponsabil pentru eventualele accidentdri ale participantilor,

dacd acestia nu respectd indicaliile si traseel,e prestabilite de orgianizator, in tururile de fotograi'iere.
FORTA MAJORA

Organizatorul nu rdspunde de neexer:utarea la termen sau executarea in mod necorerspunzdtor,
total sau parlial, a oricdrei obligalii care le rervin, dacd neexecutarea sau executarea necoresl)unzitoare
a obligaliei respective a fost cauzatd de fo(a major6, asa curn este ea definitd prin lege.

NOTIFICARI

Orice notificare sau comunicare dintre organizator 9i pariticipanli este valabil indeplinitd dacd va fi
transmisd la adresele electronice de contact prevdzutel in prezentul document, precum gi pe pagina
oficiald a instituliei organizatoare, respectiv la adresa menlionati de particl

Participanlii

frgi

dau acordul ca imaginile foto sau video, <laci este

fie utilizate 9i publicate de cdtre acesta pe toate canalele de care dispun, i
sau partenere.

rului

si

bordonate

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul poate colecta de la participanli dlate cu caracter personal, dar numai dupd ce
acegtia isi dau consimldmdntul voluntar 9i explicit exprimat prin bifarea cdsulei din cadrul Figei de
inscriere.
Scopul colectirii datelor este strict pentru comunicarea cletaliilor organizatorice,

Datele personale sunt necesare pentru a da valoare crcntractualS Fr,sei de inscriere si pentru a
asigura legitimitatea participdrii aldturi de organizator la evenirnentele/ activitdlile pentru care persoana
inscrisir opteazd.

Datele de contact comunicate de participanti vor

fi r,rtilizate de organizator

comunirla toate informaliile organizatorice 9i logistice oare !irr de buna desfisurare
(SMS, telefon, email).

numai pentru

a

a evenimentelor

Datele privind starea de sdndtate nu sunt stocate in baze de date, sunt necesare doar pentru a
lua act rle starea de sinitate a participantului 9i a putea actiona in consecin[d in cadrul evenimentului.

Informafiile inregistrate sunt destinate doar utilizdrii cle cdtre institulia organizatoare gi sunt
comunir;ate numai membrilor organizatori. Datele participanlilor nu vor fi tranferate citre alte persoane
sau entitdti,
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FORMULAR DE INSGRIE:RE LA EVENIMENTUL DE FOTOGRAFIE

oRGAN|ZAT DE CONS|L|UL JUDETEAN NEAMT

DATE PERSONALE

PARTIGIPANT
I

NUME
PRENUME

DATA NA9TER|I
CNP

ADRESA DOMICILIU

NUMAR DE TELEFON
ADRESA DE E-MAIL

ALTE TNFORMATil PART|G|PANT
PROBLEME DE

SANAfnff

(dacd esite cazul)

SESIUNEA PENTRU CARE PARTICIPANTIJL DORE$TE SA SE 1TSCNIE:

r
r

n

SESIUNEA | (VARA 2019) - perioada Z-1t2 august 2019
SES|UNEA il (TOAMNA 2019)
SES|UNEA ilt (|ARNA 2}rc)

I SUNT DE ACORD CA DATELE PEIRSOANALE COMUNICATE iN PREZENTUL FoRMULA,R SA FIE
COLECTATE DE ORGANIZATOR IITI SCOPUL BUNEil oRGANIZARI A EVENIMENTULUI

tr DECLAR PE PROPRIE RASPLINDER,E CA FoToGRAFIILE

TRIMISE PENTRU E:TAPA DE
SELECTIE SUNT REALIZATE DE CATRE SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA $I CA F'OT FACE
ORICAND DOVADA D_ETIN Rll OFllclNA,LULUl lMAGlNil LA REZOLUTTA MAXTMA (M;N;MUM 4
MEGA prXELt) St A DATELOR EX|F TNTACTE.

LUAT
TEglqq
150 DE FO
r

AM

iruscnrs.

NT DE ACORD CU TERMENil $l COND|TilLE DE pAttIctpARE
lLUl DE FoLostNTA cRArutrA gr NEcoNDlTtoNAiX A vrrurvl
\TIVE REALIZAT,E 1iru CNORUL,SESIUNILoR LA cARE M-AM
SEMNATURA PNRTICIPANT
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