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Save or Cancel

Explorări artistice ale spațiului public

REGULAMENT
APEL DESCHIS PENTRU FOTOGRAFIE DE ARTĂ URBANĂ

Capitolul 1. Despre apel
Art. 1. Apelul deschis pentru fotografie de artă urbană în spațiul public este
organizat de Save or Cancel Production SRL și face parte din proiectul cultural
“Explorări artistice ale spațiului public”. Proiect co-finanțat de Primăria
Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului București afectiv 2022.
Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului
București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro
Art. 2. Obiectivul apelului este identificarea unor fotografii remarcabile ale
intervențiilor artistice din spațiul public bucureștean.

Capitolul 2. Eligibilitate: participanți și idei

Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup de
persoane fizice, rezidentă/ți ai Municipiului București.
Art. 2. Nu pot participa în acest apel deschis angajații Save or Cancel, ArCub,
PMB, sau ai partenerilor programului cultural, și nici rudele acestora de gradul I.
Art. 3. Participanții pot înscrie maximum trei (3) fotografii în acest apel deschis.
Art. 4. Premiile nu se cumulează. Un/o autor/are poate câștiga maximum un
premiu.
Art. 5. Fotografiile înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține
elemente abuzive, obscene, defăimătoare, ilegale, sau care promovează
discriminarea rasială, etnică, sexuală.
Art. 6. Organizatorul poate refuza imagini înscrise în apelul deschis, dacă autorii
nu respectă regulamentul.

Capitolul 3. Înscriere
Art. 1. Fotografiile pot fi înscrise în perioada 1 Septembrie – 7 Octombrie 2022,
ora 23:59, în format digital, prin intermediul formularului de înscriere disponibil pe
micro-site-ul proiectului.
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Art. 2. Pentru a participa la apelul deschis, aplicanții vor citi și interpreta
materialele publicate de organizator, răspunzând tuturor cerințelor apelului
deschis.
Art. 3. Participanții pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa
info@saveorcancel.tv. Dacă pot fi utile și pentru alți participanți, întrebările și
răspunsurile vor fi publicate pe website-urile organizatorului, saveorcancel.tv și
feeder.ro.
Art. 4. Înscrierea va conține:
•
formularul de înscriere completat: nume, adresă de e-mail, scurtă biografie
a autorului/ei sau descrierea echipei, link către portofoliu;
•
fotografia înscrisă în apel, care ilustrează o lucrare de artă din spațiul public
bucureștean, în 2 variante:
o 1920 px x 1080 px, 72 dpi, RGB, max. 1 mb, optimizată pentru utilizare web; orice
orientare: portrait sau landscape;
o minim 21 x 15,6 cm, 300 dpi, CMYK, optimizată pentru tipar; orice orientare:
portrait sau landscape;
•
o scurtă descriere a fotografiei, minim 10 cuvinte, maxim 40 de cuvinte;
•
opțional: alte informații despre autorul/area fotografiei, cum ar fi link
portofoliu, biografie, etc.
Art. 5. În cazul în care un/o participant/ă înscrie mai multe fotografii, va
completa formularul pentru fiecare fotografie.
Art. 6. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.
Art. 7. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere date suplimentare
despre înscrieri, folosind adresa de email declarată în formularul de participare.
Lipsa unui răspuns va descalifica aplicantul/a.

Capitolul 4. Selecție
Art. 1. Selecția propunerilor premiate, și anume Premiile 1, 2 și 3, este realizată
prin vot public anonim online, pe website-ul organizatorului,
https://www.feeder.ro, în perioada 10 – 15 Octombrie 2022.
Art. 2. Criteriile de evaluare recomandate publicului sunt:
• calitatea fotografiei
• inovație în ceea ce privește alegerea și reprezentarea intervenției
fotografiate
• relevanță pentru tema apelului
Art. 3. Save or Cancel production anunță rezultatele selecției public, în data de
16 Octombrie 2022, online, pe website-ul feeder.ro, saveorcancel.tv și prin alte
mijloace de comunicare.

Capitolul 5. Premii
Locul 1:
•
premiu în bani: 300 lei BRUT, 300 lei NET.
•
promovarea autorului/arei în cadrul acțiunilor proiectului cultural Explorări
artistice ale spațiului public și expunerea fotografiei în cadrul expoziției din
Octombrie 2022, București.
Locul 2:
•
premiu în bani: 200 lei BRUT, 200 lei NET.
•
promovarea autorului/arei în cadrul acțiunilor proiectului cultural Explorări
artistice ale spațiului public și expunerea fotografiei în cadrul expoziției din
Octombrie 2022, București.
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Locul 3:
•
premiu în bani: 100 lei BRUT, 100 lei NET.
•
promovarea autorului/arei în cadrul acțiunilor proiectului cultural Explorări
artistice ale spațiului public și expunerea fotografiei în cadrul expoziției din
Octombrie 2022, București.

Capitolul 6. Drepturi de proprietate intelectuală
Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru propunerile prezentate,
asigurându-se că răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate
intelectuală.
Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la acest apel deschis, să
cedeze către Save or Cancel production srl și ARCUB drepturi de proprietate
intelectuală, neexclusive și neîngrădite teritorial, pe o perioadă nedeterminată,
asupra fotografiilor premiate în cadrul programului cultural Explorări artistice ale
spațiului public și consimt că fotografiile pot fi modificate și/sau publicate, pentru
promovarea rezultatelor apelului deschis și ale proiectului, în general.
Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu și biografie titlul “câștigător/are
Apel deschis pentru fotografie de artă urbană, Explorări artistice ale spațiului
public, 2022“.

Capitolul 7. Alte mențiuni
Art. 1. Organizatorul poate modifica sau schimba prezentul Regulament,
informând publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea
apelului deschis.
Art. 2. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a Primăriei Municipiului București sau ARCUB.
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