
 

Salon Naţional de Artă Fotografică,  
Thermal Trail PHOTO Race 2018,  

12 mai 2018, Băile 1 Mai  
 

 

CALENDARUL SALONULUI 
CLO Data limită de trimitere a lucrărilor 22. 05. 2018 
JUR Jurizarea 23 – 24 mai 2018 
NOT Notificarea 25 mai 2018 

PI Expoziţie foto 6.06.2018-20.06.2018 
Place OVIDPOP ART PHOTO GALLERY Vernisaj:  6.06.2018 

   
 

JURIUL 
Ovi D. Pop E.FIAP/b    Preşedinte al juriului 

Adela Rusu E.FIAP/b Preşedinte Filiala Nord -Vest  AAFR 

Deme József  Preşedinte ACS Xterra Sport Bihor 
 
ORGANIZATORI:    

Asociaţia Ovi D. Pop   ACS Xterra Sport Bihor 

Oradea, str. Iuliu Maniu 48   Oradea, str. Iosif Vulcan, Nr. 8, ap.3 
Tel. 0742 162 843    Preşedinte Szokolszky István 
ovi@durans.ro     Tel.: +40722592234 
 
Director General al Salonului, Ovi D. Pop E.FIAP 
Tel. 0742 162 843 

 
 

Thermal Trail PHOTO Race 2018 
Thermal Trail Race ediția a VI-a este un concurs de alergare montana organizata de ACS 

Xterra Sport Bihor. 

Data concursului: 12.05.2018 

 Traseul "Betfia" 15 km 436m D+   10:00 AM 
 Traseul "Crater"  7 km 253m D+   10:00 AM 
Startul şi finishul va fi lângă casa pădurarului din Băile 1 Mai (după Ștrandul cu valuri) 

Şi-au anunţat participarea peste 200 concurenţi din Romania, Ungaria şi Republica 
Moldova 

Info -  http://thermaltrailrace.com 
 

 
 
 
 

Înaltul patronaj al IUP  
 

 
 

      

 

 
Oradea, str. Iuliu Maniu 48 

Tel. 0742 162 843 
ovi@durans.ro 

 

 
 
 

 

ACS Xterra Sport Bihor 

Str.Iosif Vulcan, Nr8, ap.3, Oradea 

Telefon: +40722592234 

E-mail: info@primaveratrailrace.ro 
 



REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 
Competiţia este deschisă tuturor fotografilor din ţară sau străinătate, amatori sau profesionişti. 
Intră în concurs doar fotografiile realizate cu ocazia Thermal Trail Race 2018 
Taxa de participare: GRATUIT 
Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu maxim 10 lucrări digitale. 
Tema este: Secveneţe de la competiţia ,,Thermal Trail Race 2018” (monocrom sau color) 
 
Imaginile digitale(format JPG)  şi Borderoul de participare se expediază  pe e-mail la adresa:  brigi@durans.ro  
prin www.wetransfer.com 
 
Lucrările digitale, în format JPG, vor avea dimensiunea minimă de 3000 pixeli pt. latura mare. 
Fiecare fotografie va avea un cod/ denumire fişier, ce va corespunde în borderou, cu titlul lucrării. 
Codificarea imaginilor, se va face astfel: 5 litere (la alegerea autorului), şi o cifră care va reprezenta numărul de ordine 
al imaginii înscrise în concurs (conform borderoului). 
Codul fişierului va fi realizat astfel: ex.: ABCDE-01, care va însemna că lucrarea trimisă este realizată de Popescu şi 
este imaginea  cu nr. 1 de pe borderou. 
Componentele codificării, vor fi despărţite de simbolul - (minus). 
Toate lucrările vor avea titlurile înscrise în borderou în limba română sau engleză. 
............................................................................................................................................................ 
 
Premii: 

Locul 1 – Medalie de aur Varadinum + 150 lei  

Locul 2 - Medalie de argint Varadinum 100 lei  

Locul 3 - Medalie de bronz Varadinum 50 lei  

 
2 menţiuni Varadinum 
 
 
Jurizarea: 
 Se va face conform normelor IUP. Decizia juriului este incontestabilă. 
 În urma jurizării, juriul salonului va stabili lucrările premiate, precum şi fotografiile  pentru expoziţia din luna iunie 
2018 
Rezultatele jurizării vor fi anunţate participanţilor prin e-mail 
Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului, atrage după sine, excluderea participantului respectiv din salon. 
 
Clauze Generale: 
 
Organizatorii ìşi rezervă dreptul de a folosi lucrările acceptate în concurs în scop publicitar, sau în scopul promovării 
Salonului  
Lucrările care nu respectă în totalitate condiţiile din regulamentul de participare nu vor fi supuse jurizării. 
Lucrările acceptate şi premiate, vor intra în patrimoniul Asociaţiei Ovi D. Pop. Autorii lucrărilor îşi vor menţine 
drepturile de autor asupra acestor imagini. 
Împreună cu lucrările va fi trimis pe e-mail borderoul, completat corect (acesta va purta şi semnătura autorilor, care 
vor certifica în acest fel originalitatea lucrărilor şi faptul că acestea le aparţin).  
Organizatorii salonului nu răspund pentru eventualele încălcări ale Legii nr.8 din 1996, privind drepturile de autor, de 
către participanţi. 
 
Prin trimiterea la timp a lucrărilor şi a borderoului de participare, se consideră că participanţii au acceptat toate 
condiţiile regulamentului de organizare a salonului ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Borderou de participare 
 

Salonul Naţional de Fotografie  
"Thermal Trail PHOTO Race" 

Ediţia – 2018 Oradea - România 

AUTOR 

NUME  PRENUME  
ADRESĂ - STRADA  COD POŞTAL  

ORAŞ  TARĂ  
TELEFON  E-mail  

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Se completează de către autori Se completează de către oficiali 

Nume fişier Titlul imaginii Admis/Premiat Nr. Inregistrare 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 
 

Data: Semnatura: 

…………………. ………………….. 

 
 
Vă rugăm să completaţi cu majuscule formularul de participare 


