Art.1 Conditii generale
Concursul este organizat de agentiile Explore Travel si PhotoTOUR
Concursul consta in primirea, selectarea si premierea de fotografii de la fotografi sau bloggeri
amatori.
Premiul consta intr-un loc la Tabara Foto “Declansam Povesti” desfasurata in perioada 6 – 9
iunie 2013, la Brasov.
Art.2 Locul de desfasurare a concursului
Concursul se va desfasura pe blogurile participantilor la tabara foto „Declansam Povesti” si
pe cel al Explore Travel.
Art.3 Calendarul de desfasurare
3.1. Fotografiile insotite de o scurta poveste pot fi inscrise pe blogurile mentionate mai sus in
perioada 21-28 mai 2013.
3.2. Castigatorul concursului va fi anuntat in data de 30 mai 2013.
Art.4 Mecanismul concursului si criteriile de validare
Cei care doresc sa participe la concurs trebuie sa trimita o fotografie cu tema “Locuri care
spun povesti”.
Detalii tehnice: format – landscape
rezolutie: minim 1200 px
Fotografia trebuie sa fie insotita de titlu si o scurta descriere.
Atat originalitatea fotografiei cat si a povestii care o insoteste vor fi luate in considerare in
selectarea fotografiilor care vor intra la jurizare.
Vor fi acceptate doar fotografiile originale, apartinand persoanelor care le inscriu in concurs.
Prin inscrierea in concurs, acestia declara pe proprie raspundere ca au toate drepturile
asupra fotografiilor inscrise. Descoperirea unei fraude aduce dupa sine descalificarea din
competitie.
Participantii trebuie sa aiba 18 ani impliniti pana la data participarii in concurs.
Art.5 Procedura de selectie a castigatorilor
Pe 28 mai fiecare blogger va nominaliza o fotografie care merge mai departe in concurs.

Toate fotografiile nominalizate vor intra in etapa de jurizare. Fotograful Mihai Moiceanu, unul
dintre cei mai cunoscuti fotografi de natura si calatorie din Romania va alege fotografia
castigatoare, dintre cele nominalizate.
Rezultatul jurizarii va fi afisat in data de 30 mai pe blogurile participantilor, pe blogul Explore
Travel si pe paginile de Facebook si de Twitter ale acestora.
Vor fi evaluate toate inscrierile eligibile in concurs (vezi Art.4)
Decizia asupra castigatorilor este finala. Explore Travel isi rezerva dreptul de a respinge
orice participant, care nu respecta cerintele regulamentului sau foloseste limbaj injurios in
relationarea cu organizatorul
De asemenea, in cazul in care castigatorul nu confirma participarea pana pe 01 Iunie,
premiul este oferit urmatorului clasat in concurs.
Art.6 Premii
Castigatorul concursului, primeste din partea organizatorilor un premiu constand intr-un loc in
tabara foto “Declansam Povesti” desfasurata in Brasov si satul Pestera in perioada 6-9 iunie
2013. Castigatorului i se ofera 3 nopti de cazare cu demipensiune si participare la workshopul foto sustinut de fotograful Mihai Moiceanu. Transportul nu este inclus.
Castigatorul va fi anuntat in data de 30 mai 2013 pe blogurile participante in competitie, pe
site-ul Explore Travel, si pe site-urile partenerilor proiectului, pe conturile de Facebook si
Twitter aferente.
Art.7 Acord de principiu
Participarea la concurs presupune acceptarea in totalitate a conditiilor prezentului
regulament.
Participarea la concurs presupune acordul implicit al participantului referitor la faptul ca
numele acestuia va fi facut public si folosit in comunicarea online privind concursul.

