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REGULAMENT CONCURS FOTO 
 

« Experiența mea ERASMUS în Franța» 

 
 
 

 

ARTICOLUL 1 – Organizatori 

 
Institutul Francez din Romania cu sediul in Bulevardul Dacia 77, sector 2, Bucuresti, 
reprezentat de Dl. Christophe Gigaudaut, Director, împreună cu ANPCDEFP – Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale cu sediul București, Splaiul Independenței, nr 313, Sector 6, 
reprezentată de Monica Calotă, Director, organizează din 11 septembrie până pe 13 

octombrie 2017, inclusiv, concursul foto intitulat «Experiența mea ERASMUS în 
Franța». 
 
ARTICOLUL 2 – Cine poate participa? 

 
Acest concurs este deschis oricărei persoane fizice care a efectuat o mobilitate în 
Franța în cadrul programului Erasmus sau anterioare (LLP, Socrates, Tineret în 
acțiune), după cum urmează: 

• Mobilitate universitară pentru studenți 

• Mobilitate profesională în cadrul unui stagiu în întreprindere 

• Mobilitate în cadrul unui proiect (Serviciul European de Voluntariat) 

Persoanele direct implicate în organizarea, realizarea și promovarea concursului nu 
sunt eligibile pentru înscrierea în competiție.  
 
ARTICOLUL 3 – Cum particip? 

 

Participanții trebuie să trimită între 11 septembrie și 30 septembrie 2017 ora 23.59, 

pe email, la adresa: concours@institutfrancais.ro, o fotografie realizată în timpul 
mobilități Erasmus (sau Socrates, LLP, TIA) în Franța. Această fotografie poate 
imortaliza un moment cu colegii în timpul unei activități de învățare, orașul unde 
avut loc mobilitatea sau oricare alt moment legat de experiența Erasmus. Fotografia 
trebuie să fie însoțită de un titlu, o scurtă descriere, de maxim 140 de caractere și de 
precizarea locului unde a fost realizată.  
 
Participanții trebuie să precizeze: 
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• La subiectul mesajului : «Concurs foto ErasmusDays» 

• În mesaj: prenume, nume, oraș, telefon 

 
ARTICOLUL 4 – Informații despre fotografii 
 
Participanții trebuie să se asigure că în momentul trimiterii fotografiilor următoarele 
condiții sunt respectate:  

• Format JPEG, 

• Dimensiune între 1MG și 5MG, 

• Fotografiile sunt fără drepturi de autor 

• Dacă fotografia reprezintă  alte persoane (adulți sau copii), participantul 

trebuie să dețină acordul persoanelor sau ale parinților pentru a permite 

organizatorilor utilizarea fotografiilor în concurs 

• Fotografiile nu trebuie să aducă atingere 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. Nu 

sunt permise nici fotografii ale unor persoane goale sau parțial goale; 

• Fotografiile vor face obiectul unei selecții prealabile realizate de către 

organizatori. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant acceptă ca 

fotografia să poată fi distribuită și exploatată în mod liber pe suportul digital 

al organizatorilor: Institutului Francez din România, respectiv ANPCDEFP; 

paginile Facebook (www.facebook.com/InstitutulFrancez, 

https://www.facebook.com/ErasmusPlusRO/) și portalurile 

(www.francealumni.fr/fr/poste/roumanie, www.erasmusplus.ro) pe care vor 

fi distribuite fotografiile participanților.  

 
ARTICOLUL 5 – Premii și selecția câștigătorilor 

 

Concursul va avea 3 secțiuni: 

• Mobilitate studențească 

• Mobilitate profesională 

• Mobilitate în cadrul unui stagiu de voluntariat 

 
Un juriu compus din 5 membri din cadrul Institutului Francez și ANPCDEFP, va selecta 
30 de fotografii în funcție de critenii estetice, originalitate și legătura cu experiența 
de învățare. Aceste fotografii vor fi expuse în Atriumul Institutului Francez din 
România, la București.  
Utilizatorii internet vor putea să voteze fotografia preferată din fiecare categorie pe 
www.facebook.com/InstitutulFrancez. Votul va fi deschis din data 1 octombrie până 

pe 11 octombrie 2017 la ora 23.59. 

La finalul concursului, clasamentul în urma votului și a deciziei juriului va permite 
aflarea câștigătorilor. Premiile acordate în cadrul concursului sunt următoarele: 
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Mobilitate 

studențească 
Mobilitate 

profesională 
Mobilitate în cadrul unui 

stagiu de voluntariat 

Locul 1 
Voucher Cărturești 

1500 lei 
Voucher Cărturești 

1500 lei 
Voucher Cărturești 1500 

lei 

Locul 2  
Voucher Cărturești 

1000 lei 
Voucher Cărturești 

1000 lei 
Voucher Cărturești 1000 

lei 

Premiul publicului 

(cele mai numeroas 

like-uri pe Facebook) 

Voucher Cărturești 

500 lei 
Voucher Cărturești 

500 lei 
Voucher Cărturești 500 

lei 

 
Cheltuielile de transport vor fi suportate de câștigători. Premiile nu sunt 
transferabile. Câștigătorii vor fi notificați individual, prin orice mijloace disponibile 
organizatorului. 
 
Rezultatele vor fi postate pe portal și pe pagina de Facebook a Institutului francez, 
respectiv pagina Facebook si site-ul Erasmus+ în România, până la data de 14 
octombrie 2017.  
Câștigătorii care nu confirmă în termen de 30 de zile de la înștiințare, nu vor mai avea 
dreptul să își revendice premiul câștigat. În acest caz, premiul nu va fi alocat. 
 

ARTICOLUL 6 – Responsabilități 

 
În niciun caz Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul unei disfuncții tehnice, 
precum nici din cauza Internetului, caz în care participanții nu vor avea dreptul la nici 
un fel de compensare.  
Facebook nu este implicat în nici un fel în organizarea și promovarea acestui concurs. 
În consecință, nu poate fi tras la răspundere, în cazul unei reclamații. 
 

ARTICOLUL 7 – Acceptarea regulamentului 

 

Participarea la acest concurs implică acceptarea deplină a prezentului regulament. 
Orice informație incompleta sau declarație falsă de identitate sau de adresă va 
atrage eliminarea automată din concurs a participantul. Organizatorul își rezervă 
dreptul de a verifica exactitatea informațiilor furnizate de participanți. 
 

 

ARTICOLUL 8 – Forța majoră 

 

Organizatorul nu poate fi tras la răspundere dacă, din motive independente de voința 
sa, concursul se modifică, se amână sau se anulează integral sau parțial. 
Organizatorul nu poate fi responsabil și nu i se pot solicita compensații.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida în orice moment și fără notificare 
prealabilă înscrierea oricărui participant care nu respectă prezentul regulament. 


