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Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin POS Mediu

Ziua Mondială a Mediului 2014
REGULAMENT
privind organizarea concursului de fotografie
Celebrarea Zilei Mondiale a Mediului are loc în fiecare an pe data de 5 iunie şi oferă ocazia de
a readuce în atenţia publicului problemele cu care se confruntă mediul înconjurător şi soluţii pentru
protejarea acestuia.
Compania Judeţeană APA SERV S.A. va marca această zi prin organizarea unui concurs de
fotografie pentru elevi.
Detaliile concursului:
Tema:

Apa, suflet şi natură

Organizator:

Compania Judeţeană APA SERV S.A.

Grup ţintă:

Elevii şcolilor şi liceelor din judeţul Neamţ

Organizarea concursului:
Elevii participanţi vor trimite fotografiile până la data de 02.06.2014, prin poștă către CJ APA SERV
S.A., Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, cu mențiunea: “Concurs de fotografie Ziua
Mondială a Mediului”, sau le vor depune direct la birourile Relaţii Clienţi din Piatra Neamţ, Roman
sau Tg. Neamţ.
Fotografiile trebuie să fie imprimate pe hârtie fotografică, în format 20 x 30 cm.
Un elev poate participa în concurs cu o singură fotografie, care să se încadreze în tema dată şi
căreia îi va da și un titlu. Fotografiile care nu se vor încadra în temă vor fi eliminate din concurs. Nu
se acceptă fotografii prelucrate, acestea fiind eliminate. Fotografiile trebuie să fie originale, realizate
de participanți și nu copiate de pe site-uri. Fotografiile nu trebuie să fie imprimate cu data realizării
acestora. Pe spatele fotografiei se va nota numele și prenumele autorului, școala/liceu, clasa,
localitatea și numărul de telefon pentru contact, precum și titlul pozei. Participanții vor trimite
fotografiile în format JPG și toate datele de contact și prin e-mail pe adresa: office@apaserv.eu. Vor
intra în concurs doar cei care trimit fotografiile atât prin email cât și pe hârtie fotografică.
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Fotografiile care vor ajunge la sediul societății după data de 2 iunie 2014 nu vor intra în concursul
de jurizare, fiind descalificate.
Jurizarea va avea loc în perioada 2-3 iunie 2014. Jurizarea se va face de către o comisie
desemnată de către CJ APA SERV SA. Jurizarea se va face prin acordarea de note de la 1 la 10
pentru fiecare fotografie în parte.
Premierea câştigătorilor
Elevii participanţi vor fi invitaţi vineri, 05.06.2014, la sediul Companiei Judeţene APA SERV S.A. Se
vor acorda 4 premii, premiul I, II, III şi menţiune. Fotografiile câştigătoare vor fi publicate pe site-ul
www.apaserv.eu/proiect, iar numele câştigătorilor va fi mediatizat în presa locală.

NOTĂ:
Toate lucrările devin proprietatea Companiei Judeţene APA SERV S.A. și pot fi utilizate de
aceasta în activitățile sale de promovare.

Compania Judeţeană APA SERV S.A. derulează Proiectul Major "Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" - Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin
POS Mediu, care are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în judeţul Neamţ.
Campania se derulează în cadrul proiectului major "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”, cod CCI Nr. 2009RO161PR016, număr de înregistrare în
SMIS – CNSR 17765 – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional
Sectorial Mediu.

Date de contact:
Compania Judeţeană APA SERV S.A.
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, 610125
Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu
Persoană de contact: Alina Asavinei - Ofiţer Publicitate, Risc
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