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REGULAMENT 
Concurs de imagini pentru calendarul Wycliffe România 2024 - online 

 

1. Organizatorul concursului 

Organizatorul concursului de imagini pentru calendarul Wycliffe România 2024 - online 

este Asociația Wycliffe România, cu sediul fiscal în Oradea, Aleea Peneș Curcanu, nr. 30, 

bl. QB1, ap. 12, CIF 24990606, reprezentată prin Ioan Alin Cuceuan, în calitate de director 

executiv. 

Participarea la acest concurs implică acceptarea de către participanți a prevederilor 

prezentului regulament, precum și obligativitatea respectării acestora de către toți 

participanții. 

 

2. Durata concursului 

Concursul se desfășoară în perioada 15.03 - 23.06 astfel: 

- În perioada 15.03 - 15.06 au loc înscrierile în concurs 

- În perioada 16.06 - 22.06 juriul (compus din misionari Wcyliffe România) va delibera 

câștigătorii 

- În data de 23.06 vor fi anunțați câștigătorii. 

 

3. Condiții pentru participare: 

3.1. Concursul se adresează tuturor cetățenilor români, indiferent de vârstă, cu 

excepția membrilor Asociației Wycliffe România și a rudelor de gradul I 

(părinți, copii, frați, surori).  

3.2. Se pot trimite fotografii sau imagini ale desenelor/picturilor create de 

participant. 

3.3. Fiecare participant poate participa cu maximum 5 lucrări, dar doar cu o 

singură imagine poate câștiga unul dintre primele 3 premii. 

3.4. Participanții trebuie să completeze formularul de înscriere în concurs 

https://forms.gle/3fQncKhRaLbBqNWH8 
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3.5. Participarea la concurs și completarea formularului de înscriere implică 

acordul autorului ca materialele participante în concurs să poată fi folosite 

de către Wycliffe România în scopul creării calendarului.  

3.6. Imaginile nu vor fi folosite în niciun alt scop decât acest calendar și nu vor fi 

împărtășite cu organizațiile partenere sau cu persoane fizice, cu excepția 

cazului în care ne-ați dat permisiunea de a face acest lucru. Drepturile de 

autor rămân ale dumneavoastră. 

3.7. Imaginile vor fi trimise prin intermediul formularului de înscriere, unde 

participanții trebuie să ofere link-ul de transfer pentru imagini. Se poate 

folosi orice platformă de partajare fișiere (de ex. WeTransfer, OneDrive, 

Google Drive, Dropbox, etc), care nu necesită ca organizatorul să 

dețină/creeze cont pentru a descărca imaginile.  

3.8. Imaginile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenți, fie că este 

vorba de o fotografie sau un desen. Organizatorul nu își asumă 

răspunderea pentru nicio lucrare însușită în mod ilegal de către concurenți; 

concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau 

indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest 

concurs. 

3.9. Pozele trebuie însoțite de următoarele detalii, colectate de organizator prin 

intermediul formularului de înscriere: 

- Numele și prenumele 

- Adresa poștală (necesară în cazul câștigătorilor, pentru a le trimite premiile) 

- Adresa email 

- Număr de telefon 

- Titlul, citatul/versetul, link către imagini 

3.10. Cerințe pentru poze: 

- Fotografiile trebuie să fie în orientare peisaj 

- Se preferă un raport de aspect 1,42:1 deoarece imaginile vor fi integrate într-

un calendar A5 cu orientare peisaj. În cazul în care imaginile nu respectă 

aceste proporții le vom tăia la dimensiunea de care avem nevoie. 

- Dimensiune: cel puțin 3000 x 2115 pixeli și 300dpi 

3.11. Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din 

concurs. 

 

 

 

 

Oradea, 14.03.2023 

Ioan Alin Cuceuan, Director executiv Wycliffe România 

 


