#BOOK_FACES
Concurs de fotografie creativă
Biblioteca Județeană Mureș îți provoacă din nou imaginația!
Noi venim cu cărțile, pe voi vă așteptăm cu fotografii inedite!

Dacă ai găsit o carte a cărei copertă ți-a stârnit imaginația, nu mai sta pe gânduri
și fă-ți o fotografie originală împreună cu aceasta, astfel încât să vă „completați
reciproc”.

Regulament
 Fotografiile participante trebuie să conțină: coperta unei cărți completată de o
parte a feței sau a corpului, ori a unui obiect, sau orice alt element, astfel
încât să se potrivească cât mai mult cu realitatea.
 Secțiuni:
1. copii între 0-14 ani
2. persoane peste 14 ani.
 Date personale necesare înscrierii:
 numele și prenumele;
 vârsta;

 numărul de telefon;
 adresa
e-mail

 Perioada de desfășurare: martie – aprilie 2020
 Nu vor intra în concurs fotografiile care vor fi prelucrate în programe de
editare foto.
 Numărul fotografiilor trimise de fiecare persoană înscrisă este nelimitat.
 Fotografiile să aibă o rezoluție optimă pentru a fi listate.
 Fotografiile se trimit pe adresa de e-mail informare@bjmures.ro, până la data
de 23 aprilie 2020.
 În data de 24 aprilie 2020, acestea vor fi uploadate pe pagina de Facebook a
Bibliotecii, unde vor putea fi votate prin Like (Îmi Place) sau Love (Ador). Votul
se va încheia în data de 4 mai 2020, când vom anunța și câștigătorii.
 Toate fotografiile trimise, care sunt în conformitate cu cele câteva reguli pe
care le-am stabilit, vor intra în concurs. De asemenea, ele vor fi expuse la
două dintre secțiile bibliotecii – Biblioteca Copiilor și Secția de Literatură.
 Participarea la concurs reprezintă acordul implicit asupra utilizării - de către
Biblioteca Județeană Mureș – a fotografiilor transmise.
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Biblioteca noastră vă stă la dispoziție cu zeci de mii de volume, astfel încât să
puteți găsi cartea potrivită pentru voi. O parte amuzantă a concursului ar putea fi
chiar căutarea ei. Cartea nu trebuie să fie neaparat una din fondul Bibliotecii
Județene Mureș!
Intrați în jocul nostru, distrați-vă și și haideți să promovăm împreună CARTEA prin
toate mijloacele posibile!
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