
                                                                                                                            
 
 
 
 

Al IV-lea concurs internaţional de fotografie de natură –  
“MILVUS” 

 
 
Organizator: Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” 
 

Adresa: (vă rugăm să trimiteţi toată corespondenţa la această adresă):  
O.P. 3 C.P. 39, 540620, Tg.-Mureş, România 
Tel/Fax : +40 265 264726,  
E-mail: photocompetition@milvus.ro , office@milvus.ro ,  
Web : www.milvus.ro  

 
Localitate: Tg.-Mureş, jud. Mureş, România  
 
 
Agenda competiţiei: 
 
Data limită de trimitere a lucrărilor: 23 iulie 2012 
Selectare: 04 august 2012 
Anunţarea participanţilor: 05-12 august 2012, prin e-mail  
Septembrie-Octombrie 2012: Organizarea unei expoziţii din fotografiile câştigătoare şi cele selectate pentru 
expoziţie, în galeria Kromart din incinta Mures Mall, Tg.Mureş. Data premierii va fi anunţată prin e-mail.  
 
 
Tematica: Fotografii de natură, în 2 secţiuni 
Secţiunea A – GENERAL – poate participa orice fotografie de natură (peisaj, animale, plante, macro, etc.) 
Secţiunea B –  PEISAJ NATURAL – se acceptă doar fotografii cu peisaj  
 
 
Jurizarea: Membrii juriului:  

Tamás András AFIAP, preşedinte juriu 
Kerekes István EFIAP/g 
Dan Dinu AFIAP 

 
 
Condiţii de participare 
Se pot înscrie la competiţie cu lucrările lor digitale, artişti fotografi amatori şi profesionişti din întreaga lume. 
Singura cerinţă este ca fotografiile să fie realizate în condiţii naturale (animale, plante în mediul lor 
natural) şi să nu fie modificate tehnic. 
 
Se permit unele corectări digitale minime pe întreaga imagine, a următoarelor caracteristici: levels, curves, 
color balance, hue/saturation, brightness/contrast. Se permit corectarea şi înlăturarea unor greşeli tehnice din 
timpul fotografierii: urme de praf, zgârieturi ale lentilelor, etc. 
Modificarea, retuşarea (pixel-retuş) doar a unor părţi din imagine nu se permite. 

 Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus”  
„Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület”  
“Milvus Group” Bird and Nature Protection Association 
 
Office: str. Crinului 22, 540343 Tg.-Mureş, Romania 
Tel: +40 265 264726, E-mail: office@milvus.ro 
Web: www.milvus.ro 
Postal address: O.P. 3 C.P. 39, 540620 Tg.-Mureş, Romania 



 
Un autor poate trimite în ambele categorii câte 4 fotografii / secţiune. 
 
Fotografiile se trimit în format JPEG, inscripţionate pe CD sau prin e-mail, unde lucrările vor fi numerotate de 
la 1 la 4/secţiune. Titlul pozei se va trece doar pe formularul de înscriere, lângă numărul corespunzător. 
Mărimea fotografiilor: latura mai lungă max. 1024 pixeli, rezoluţie 300dpi, max. 1M. 
În scopul expoziţiei, organizatorii vor solicita ulterior lucrările câştigătoare, prin e-mail, într-o rezoluţie mai 
mare. Fotografiile câştigătoare şi cele alese pentru expoziţie vor fi tipărite în formatul 30/40cm.  
 
 
Înscrierea 
Înscrierea se poate realiza doar prin completarea Formularului de înscriere, pe care îl puteţi accesa de pe 
site-ul Grupului Milvus: www.milvus.ro. Acest formular poate fi trimis: 

- prin email împreună cu fotografiile pe adresa photocompetition@milvus.ro sau 
- prin poştă împreună cu CD-ul inscripţionat cu lucrările participante. Organizatorii vor distruge toate 

CD-urile primite în 2 săptămâni de la jurizarea lor. 
 
 
Taxa de înscriere 
Taxa de înscriere este de 10 EUR pentru o categorie şi de 15 EUR dacă se trimit poze pentru ambele categorii. 
Taxa se poate trimite: 

- prin poştă împreună cu CD-ul şi cu formularul de înscriere sau  
- se poate plăti prin sistemul PayPal, pe adresa photocompetition@milvus.ro sau  
- se poate vira prin transfer bancar pe contul: 

Grupul Milvus, Tg.Mureş, România 
Nume bancă: ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti 
Cont bancar: : RO 12 INGB 0000 9999 01703336  – RON 
           RO 03 INGB 0000 9999 01799043 – EUR  
Cod SWIFT: INGBROBU 
 
Premierea 
Fotografia cea mai bună selectată de către juriu va primi Marele premiu: 

500 EUR şi Diplomă 
 
În ambele categorii se premiază locurile I – II – III, astfel: 

Premiul I : 200 EUR, Diplomă 
Premiul II: 100 EUR, Diplomă 
Premiul III: Diplomă şi un pachet cadou din partea Grupului Milvus 

În afară de cele enumerate mai sus, în funcţie de dorinţa sponsorilor, organizatorii pot distribui şi alte premii şi 
menţiuni. 
 
 
Altele 
Materialele primite vor fi procesate cu cea mai mare grijă, dar organizatorii nu răspund pentru eventualele 
lipsuri şi defecţiuni. Fiecare autor, indiferent dacă lucrarea lui a fost selectată sau nu, va primi prin email 
materialul expoziţiei (pozele câştigătoare şi cele selectate pentru expoziţie). Grupul Milvus acţionează sub 
egida durabilităţii şi încurajăm folosirea tehnicilor digitale (pagină web, respectiv e-mail în loc de CD, 
materiale tipărite).  
Cu scopul propagării expoziţiei, organizatorii pot utiliza fotografiile fără a cere acordul autorilor (CD, media, 
TV). Prin înscrierea lucrărilor în concurs, autorii iau la cunoştinţă condiţiile competiţiei. 
 
Pentru detalii vă stăm la dispoziţie la următoarea adresă de e-mail: 
photocompetition@milvus.ro 
 
Vă dorim mult succes la concurs!  


