
„Portret de oraș” este noul concurs pe care îl propunem gălățenilor și celor ce  urmăresc cu interes 
pagina de Facebook a Compartimentului Împrumut la Domiciliu pentru Adulți - „Bibliofilii”.

„Portret de oraș” 
REGULAMENT:

În momentul trimiterii fotografiilor participanții trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt 

respectate:

• format JPG;

• fotografiile sunt fără drepturi de autor;

• dacă în fotografie apare și altă persoană, în prim plan, participantul trebuie să dețină acordul 

persoanei pentru a permite organizatorilor utilizarea fotografiilor în concurs;

• fotografiile nu trebuie să aducă atingere instituției sau vreunei persoane și să nu constituie un 

ultraj contra bunelor moravuri, o incitare la comiterea anumitor infracțiuni sau delicte, o 

provocare sau discriminare, o instigare la ură sau la violență.

Cine vor fi câștigătorii?

1. Toate fotografiile primite vor fi analizate de către bibliotecarii Compartimentului Împrumut la 

Domiciliu pentru Adulți, urmând să premiem 3 dintre ele, acelea care sunt cele mai originale, cele care 

dovedesc talentul tău în arta fotografică.

2. Toate fotografiile care îndeplinesc cerințele concursului vor fi postate începând cu data de 

09.11.2020, iar participanții la concurs au timp până pe 27.11.2020 să strângă cât mai multe like-uri din

partea publicului.  Așadar, participanții sunt rugați să:

- se eticheteze în postarea de pe pagina de Facebook;

- își invite prietenii să dea like paginii „Bibliofilii” și fotografiei celui pe care doresc astfel să-l voteze.

Vom premia și primele 3 fotografii care adună cele mai multe like-uri în perioada 09-27.11.2020.

Pe 30.11.2020 anunțăm câștigătorii.



Prin înscrierea în concurs, participanții își exprimă acordul implicit ca fotografiile lor să poată fi făcute 

publice și utilizate în scop publicitar de către organizatorii concursului, inclusiv pe paginile de 

Facebook ale Bibliotecii „V.A.Urechia” și acordul implicit de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În situația în care participantul este minor, se prezumă că participarea acestuia a fost făcută cu acordul 

părinților sau tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele și 

fotografiile persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate de către 

Organizator.

Cum îți răsplătim efortul?

Pe cei 6 câștigători ai concursului (3 aleși de către bibliotecari, 3 desemnați de public prin numărul de 

like-uri) îi vom premia cu diplome și cărți. 

Mult succes!


