
 

1 

 

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 

“AUDIA 2013” 

18-20 octombrie 2013 

                                               Cluj-Napoca, ROMÂNIA 

 

 

PATRONAJE 
Federația Internațională de Artă Fotografică - FIAP 2013/219 

Asociaţia Artiştilor Fotografi din România –AAFR 017/2013 

Parteneriatul extraordinar al Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca 

 

ORGANIZATOR  

Asociaţia ArtImage Cluj-Napoca, România  
 

PARTENERI 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca  

Biblioteca Județeană “Octavian Goga” Cluj-Napoca 

Asociația „Cluj-Napoca 2021, Capitală Culturală Europeană” 

Centrul Județean de Conservare și Promovare a Creației Populare Cluj 

 

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 
1. Pot participa cu diaporame, iubitori ai fotografiei din toată lumea. 

2. Fiecare autor poate participa cu maximum două lucrări distincte, pentru fiecare temă. Fiecare lucrare 

trebuie să se încadreze într-un interval de timp de max. 8 minute (condiţie de participare). 

3. Secţiuni:  a. AUDIA JUNIOR  JR 1 (până la 16 ani împliniţi)* 

     b. AUDIA JUNIOR  JR 2 (16-21 ani)* 

               c. AUDIA SENIORI SN (peste 21 ani) 

               d. ARTIMAGE         AI (hors concours) 

 *În vederea acordarii premiilor, participanţilor desemnaţi câştigători în cadrul  acestor secţiuni li-i se  

va solicita un act de identitate valabil pentru dovedirea vârstei. 

4. Teme: 

A. Liberă 

B. Tradiții, obiceiuri 

C. Orașul meu 

 

5. Perioada de înscrieri în concurs: 01 august - 15 septembrie 2013 (ora 24:00). 
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6. Se acceptă prezentarea lucrărilor numai în format digital, fişiere obligatorii  .exe și/sau .avi HD. 

            Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din competiţie lucrările ce nu corespund următoarelor  

            criterii: 

a. Depăşirea timpului alocat (8 minute). 

b. Probleme tehnice de proiecţie sau sonorizare. 

c. Calitatea artistică sau morală îndoielnică. 

7. Confirmările de participare vor fi comunicate până la data de 28 septembrie 2013. 

8. Realizatorii diaporamelor acceptate în concurs vor fi invitaţi să participe la festival, începând cu data de                       

18 octombrie 2013, organizatorii asigurând cheltuielile de cazare  pentru nopțile de 18/19, 19/20 

octombrie 2013, pentru o singură persoană/diaporamă selectată. Nu se  decontează cheltuielile de 

transport.  

9. Fiecare participant va primi catalogul Festivalului în format digital. 

10. Organizatorii garantează utilizarea materialelor primite doar în scopul promovării manifestării și nu se 

fac responsabili de deteriorările cauzate de terţi. 

11. Concurenţii autorizează folosirea, fără plată, de către organizatori, a informaţiilor şi imaginilor trimise 

în scopul editării catalogului festivalului şi popularizării acestuia în mass-media. 

12. Înscrierea în concurs presupune acceptarea şi respectarea prezentului regulament. 

 

PROGRAM 

 

Etapa I-a de evaluare/selecție, 18-24 septembrie 2013 

Criterii de selecţie: 

- claritatea percepţiei mesajului (maxim 20 de puncte) 

- calitatea tehnică a montajului (maxim 10 puncte) 

- originalitate (maxim 15 puncte) 

- calitatea coloanei sonore (maxim 5 puncte) 

Acceptarea în concurs presupune obţinerea a minim 30 puncte. 

Participanții vor primi cu ocazia confirmarii participării copii după fișele de jurizare conținând 

observațiile juriului. 

  

Etapa a II-a de jurizare 18 octombrie 2013. 

 

PREMII 

 

Trofee ArtImage: „AUDIA 2013”, „AUDIA 2013, JUNIOR”, „Gh.Maghiar” 

FIAP Medalii de aur, argint, bronz, mențiuni.  

AAFR Medalii de aur, argint, bronz, mențiuni. 

Alte premii și distincții acordate de parteneri și sponsori. 
Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor. 

Hotărârea juriului nu poate fi contestată! 
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TAXE DE PARTICIPARE 
 Taxă de participare de autor : 10 EURO sau 45 lei indiferent de numărul diaporamelor 

prezentate. 

 Pentru persoanele însoţitoare se achită în numerar costurile cazării 130 lei (40 euro)/noapte. 

Acest aspect se nominalizează în Borderoul de participare.   

 

ÎNSCRIERI - se fac on-line, în următoarele etape: 

1. Descărcarea Borderoului de participare – Website ArtImage (www.art-image.ro) secţiunea 

Evenimente/Saloane, Concursuri, Festivaluri/Festivalul Internaţional de Diaporame Digitale 

„AUDIA 2013”. 

2. Trimiterea Borderoului de participare completat şi a diaporamelor pe adresa de email: 

audia2013@gmail.com ca ataşament. Expedierea diaporamelor se poate face on-line şi prin 

intermediul website-ului www.transfer.ro (sau alte websiteuri similare de transfer fişiere)  sau pe 

suport digital CD sau DVD prin poştă pe adresa de corespondenţă. 

3. Data limită pentru înscrieri: 15 septembrie 2013, ora 24.00 

 

      

JURIU 
Ing. Mircea Albu, afiap, preşedinte ArtImage, Preşedinte fondator Fotoclub „Universitatea”  

Cluj-Napoca 
Ing.  Branislav Brkić, efiap, Serbia 
Traian Andronic, excelenţă Art Image  

Prof.univ.dr. Feleki Karoly, Secţia Foto, Universitatea de Arte şi Design Cluj-Napoca, România 

Ing. Emil Butnariu, realizator diaporame, Gura Humorului, România 

Rachel Herman, realizator diaporame, Franța 

Ing. Vasile Dorolți, realizator diaporame, Baia Mare,  România 

 

     

ADRESA DE CORESPONDENŢĂ 

Asociația ARTIMAGE, Cluj –Napoca, România 

Calea Dorobanţilor nr.104, cod 400691, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România 

 

Persoane de contact: 

ing. Mircea ALBU, preşedinte ArtImage 

0040 745666116 

 

dr.ing. Marian IANCĂU, ArtImage, director festival 

0040 722260086 

 

ec. Roxana COSMA, ArtImage, relații internaționale 

0040 745599424 

http://www.art-image.ro/
mailto:audia2013@gmail.com
http://www.transfer.ro/

