
Regulament foto 
 
1. Perioada de desfășșurare 
 
Înscrieri: 10 Octombrie – 4 Noiembrie 
 
Nominalizare: 6 Noiembrie – 19 Noiembrie 
Comisia de nominalizare va selecta materialele înscrise ce vor trece în etapa următoare. 
 
Jurizare: 22 Noiembrie – 10 Decembrie 
Materialele ce au fost selectate în etapa de nominalizare, vor fi notate de către juriu. Media 
notelor primite de fiecare material în parte va stabili clasamentul final, pe fiecare categorie. 
 
Afișșare rezultate: 20 Decembrie 
 
2. Cine poate participa? 
 
Orice fotograf profesionist de nuntă care își desfășoară activitatea pe teritoriul României și al 
Republicii Moldova. 
 
3. Cum participi? 
 
Trebuie să fii inscris în catalogul Fotografi-Cameramani.ro. 
Dacă nu ai cont încă, crează-ți unul aici: https://goo.gl/gWdkb3 
 
După ce te-ai logat în contul tău, poți propune fotografiile pentru concurs, de aici: 
https://goo.gl/wXX2w1 
 
Participarea în cadrul concursului este gratuită. 
 
4. Categorii de concurs 
 
WEDDING 
 
- Miri (subiectul fotografiei trebuie să fie mirii, mireasa sau mirele) 
- Grup (subiectul fotografiei trebuie să fie un grup de persoane; tematica: nuntă) 
- Detalii (subiectul fotografiei trebuie să fie un detaliu precum: verighete, buchet de 
flori, rochia de mireasă, etc; tematica: nuntă) 
- Cununie Religioasă (fotografia trebuie să prezinte momente exclusiv surprinse în 
cadrul cununiei religioase) 
- Pregătiri (fotografia trebuie să prezinte momente exclusiv surprinse în cadrul 
pregătirilor mirilor pentru nuntă (mire sau mireasă)) 

https://goo.gl/gWdkb3
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- Boudoir (fotografia poate include nuduri, semi-nuduri, 
subiecți în lenjerie sau care sunt în concordanță cu genul boudoir; tematica: nuntă) 
- Tatuaje (subiectul fotografiei trebuie să fie o persoană tatuată; tematica: nuntă) 
- Animăluțțe (subiectul fotografiei trebuie să fie format din minim un animăluț / pet; 
tematica: nuntă) 
- Bunici (subiectul fotografiei trebuie să fie format din bunici, bunic sau bunică; 
tematica: nuntă) 
- Copii (subiectul fotografiei trebuie să fie format din copii; tematica: nuntă) 
- Petrecere (fotografia trebuie să prezinte momente exclusiv surprinse în cadrul 
petrecerii de nuntă) 
- Trash The Dress (fotografia trebuie să surprindă caracteristicile unei sesiuni de tip 
trash the dress, care are loc după nuntă (dedicată rochiei de mireasă)) 
- Gadgets (subiectul fotografiei trebuie să fie format din minim un gadget (smartphone, tabletă, 
etc); tematica: nuntă) 
- Momente amuzante (momente amuzante cu tematică de nuntă); 
- Impact emoțțional (momente emoționante sau care crează privitorului un impact emoțional; 
tematica: nuntă); 
- Tradițții (fotografia trebuie să descrie o tradiție de nuntă) 
- Before Wedding (fotografia trebuie să surprindă momente exclusiv în cadrul 
ședinței foto de dinaintea nunții: ședinte foto de tip cuplu, logodnă, save the date) 
- Culori (fotografia trebuie să pună accentul pe relația și îmbinarea culorilor; tematica: nuntă) 
 
NON-WEDDING 
 
- Botez (fotografia trebuie să prezinte momente exclusiv surprinse în cadrul unui 
eveniment de tip botez (ceremonie religioasă, petrecere)) 
- Bebelușși (se înscriu fotografii cu bebeluși realizate în cadrul unor ședințe foto 
speciale) 
- Maternitate (fotografia trebuie să prezinte momente exclusiv surprinse în cadrul 
unei ședințe foto tip maternitate) 
 
*IMPORTANT! Categoriile tip non-wedding nu se punctează în clasamentul pentru fotograful 
anului. 
 
5. Numărul fotografiilor ce pot fi înscrise în concurs 
 
Participanții pot propune câte o fotografie pentru fiecare categorie în parte. 
 
6. Ce fotografii sunt acceptate în concurs 
 
- fotografii care respectă regulile categoriei la care au fost propuse (vezi explicația de la 
punctul 4); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boudoir_photography


- fotografii care se încadrează în tema concursului, nuntă (exceptând categoriile non-wedding: 
botez, newborn, maternitate); 
- fotografii cu o rezoluție minimă de 2400x1600 pixeli; 
- fotografii care au fost realizate în perioada 2017 - 2018. 
 
IMPORTANT DE ȘȘTIUT! 
 
Se pot înscrie în “Concursul anual de fotografie de nuntă 2018” inclusiv fotografii care au fost 
propuse pentru "Selecția Editorilor"! 
 
ATENȚȚIE! La această ediție a concursului, fotografiile care au primit distincția "Selecția 
Editorilor" pe parcursul anului NU trec automat în faza de jurizare. 
 
7. Ce fotografii NU sunt acceptate în concurs 
 
- NU se acceptă fotografii care conțin watermark (logo-uri sau înscrisuri); 
- NU se acceptă fotografii care reprezintă un colaj de mai multe fotografii; 
- NU se acceptă fotografii care au ramă (bordere); 
- NU se acceptă fotografii nominalizate sau premiate deja la edițiile anterioare ale 
concursului anual de fotografie de nuntă; 
- aceeași fotografie NU poate fi propusă pentru mai multe categorii din concurs; 
- NU se acceptă versiuni (varianta alb-negru a unei fotografii color sau viceversa) pentru 
fotografiile deja premiate la concursurile anuale din catalog sau pentru cele propuse în 2018 la 
o altă categorie; 
- NU sunt acceptate fotografiile realizate în cadrul unor workshop-uri sau seminarii; 
- NU se acceptă materiale cu conținut obscen, defăimător, inadecvat sau explicit sexual; 
 
8. Alte lucruri importante de șștiut 
 
Înscriindu-te în concurs, îți dai acordul de a respecta toate regulile menționate în 
regulament. 
Garantezi că toate materialele propuse au fost realizate de tine și îți aparțin în totalitate 
drepturile de autor asupra lor. 
Ne asumăm dreptul de a respinge în orice moment, materialele care nu respectă regulile 
menționate în regulament. 
Participanții la concurs sunt de acord cu faptul că materialele propuse pot fi utilizate 
ulterior de către Fotografi-Cameramani.ro sau de proiectele afiliate. 
În cazul în care într-o categorie de concurs nu vor fi nominalizate suficiente fotografii, ne 
rezervăm dreptul de a anula categoria respectivă. 
Fotografi-Cameramani.ro își rezervă dreptul de a modifica regulamentul concursului în 
orice moment, fără o notificare prealabilă. 



În cazul excepțional în care unul dintre membrii echipei de nominalizare/jurizare nu poate 
aproba/nota niciunul dintre materialele înscrise/nominalizate acesta este exclus din echipa 
respectivă, iar votul său este considerat nul.  
 
9. Stabilire clasament șși punctaje 
 
Etapa de nominalizare: 
 
Pentru a optimiza fluxul de lucru, membrii comisiei de nominalizare foto sunt împărțiți în 2 
echipe egale, conform unui algoritm care calculează un coeficient de exigență per membru.  
 
Fotografiile înscrise în concurs sunt împărțite pentru aprobări/respingeri în mod egal și aleatoriu 
celor două echipe care au un coeficient de exigență egal distribuit. 
 
Notă: 
 
Membrii comisiei de nominalizare se pot înscrie în concurs, dar nu au posibilitatea de a-și 
nominaliza propriile fotografii.  
Fotografiile propuse de un membru al comisiei de nominalizare vor fi aprobate/respinse în 
această etapă de către echipa comisiei din care nu face parte.  
Membrii comisiei de nominalizare nu cunosc componența echipelor din etapa de nominalizare. 
Membrii comisiei de nominalizare nu sunt înștiințați cine sunt autorii materialelor propuse. 
 
Jurizare - Clasamentul pe categorii de concurs 
 
Toate materialele selectate de către comisia de nominalizare vor trece în etapa următoare, 
cea de jurizare. 
 
În această etapă fiecare material va primi o notă de la 1 la 10 din partea fiecărui membru 
din juriu. 
 
În funcție de media notelor obținută în urma jurizării se va realiza clasamentul pentru 
fiecare categorie de concurs în parte, iar în catalog vor fi afișate locurile 1-5 pentru fiecare 
categorie. 
 
Fotograful anului 
 
Primele 5 locuri în ordinea descrescătoare a mediei din cadrul fiecărei categorii vor fi 
ponderate înmulțind media obținută de fotografia respectivă cu un număr de puncte:  
5 puncte - locul 1, 4 puncte - locul 2, 3 puncte - locul 3, 2 puncte - locul 4, 1 punct - locul 5. 
 
Punctajele astfel ponderate vor fi adunate pentru fiecare participant în parte pentru toate 



Categoriile exceptându-le pe cele non-wedding, iar participantul ce va avea punctajul total cel 
mai mare va fi declarat fotograful anului. 
 
Exemplul 1: 
 
Un fotograf obține următoarele rezultate: 
Locul 1 categoria “Miri” cu media obinuta in urma jurizarii de 8,5. 
Locul 3 categoria “Copii” cu media obtinuta in urma jurizarii de 6,5. 
Locul 7 categoria “Impact emoțional” cu media obținută în urma jurizării de 5,8 
Punctaj total= 5*8,5+3*6,5+0*5,8=62 puncte 
 
Exemplul 2: 
 
Un fotograf obține următoarele rezultate: 
Locul 2 categoria “Miri” cu media obtinuta in urma jurizarii de 7. 
Locul 4 categoria “Bunici” cu media obtinuta in urma jurizarii de 6. 
Locul 5 categoria “Trash the dress” cu media obtinuta in urma jurizarii de 7. 
Punctaj total=4*7+2*6+1*7=47 puncte 
 
10. Regulament tombolă Conferințțe, workshop-uri șși mentoring online 
 
Conferințele, workshop-urile și programele de mentoring online 1:1 pentru care vor putea opta 
participanții sunt oferite de următorii parteneri: shootLess, Wedding Stories, Alin Panaite, Ana și 
Daniel Dumbravă, Cătălin Anghel, Ciprian Dumitrescu, Claudiu Vereș, Constantin Antochi, 
Marian Cristea, Olga Vuscan, Ovidiu Leșan, Rareș Ion, Sabina Mladin și Tudor Bolnavu. 
 
Toți participanții la concurs vor putea selecta conferințele, workshop-urile sau programele de 
mentoring online 1:1 de care sunt interesați în pagina de înscriere în concurs în perioada 10 
octombrie - 4 noiembrie. Odată realizat acest lucru, doritorii sunt înscriși automat la tombola în 
urma căreia se vor extrage câștigătorii. 
 
Extragerea va fi făcută folosind random.org în data de 20 decembrie. 
 
Un participant poate câștiga mai multe premii. 
 
Locul câștigat la conferință / workshop / program de mentoring online 1:1 este nominal și nu va 
putea fi transmis altcuiva sau vândut cu excepția cazurilor speciale și cu acordul organizatorului. 
 
Pentru unele dintre aceste conferințe, workshop-uri, programe de mentoring online 1:1 de anul 
viitor nu sunt încă stabilite toate detaliile (data exactă, numărul de zile etc).  
 
Fotografi-cameramani nu își asumă nicio răspundere dacă unul dintre parteneri, din orice 
motiv, nu va mai putea oferi premiul prezentat. 



 


