În atenţia participanţilor la prima ediţie a Concursului de fotografie cu tema:
“ SAVE THE WORLD” organizat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia
Mediului, în perioada 01- 20 mai 2015, cu ocazia aniversarii Zilei Mondiale a
Mediului 5 iunie 2015, desfăşurată sub sloganul:“ Şapte miliarde de vise. O
singură planetă. Consumă cu moderaţie”.
Stimati participanţi,
Vă mulţumim în mod deosebit pentru interesul manifestat faţă de competiţia
noastră. În urma jurizării fotografiilor primite, au fost selecţionate un număr de
191, iar datorită numărului mare de câştigători, s-a decis acordarea unor categorii
suplimentare de premii, după cum urmează:
1. Premiul I
2. Premiul II
3. Premiul III
4. Categoria amintiri DE MEDIU depre VIITOR
5. Categoria Natura şi Biodiversitatea Planetei
6. Categoria Pământ
7. Categoria Apă
8. Categoria Aer
9. Categoria Flori
10.Categoria Păsări
11.Categoria Educaţie
12.Categoria Deşeuri şi Reciclarea Deşeurilor
Pentru o bună şi corectă identificare vă rugăm să studiaţi cu atenţie categoriile de
premii la care vă încadraţi şi pentru care aţi fost premiaţi.
Pentru primirea Diplomei şi Certificatului de Participare, vă rugăm să aveţi
amabilitatea de a transmite în perioada 12.06.2015 – 29.06.2015, numai pe adresa
de e-mail: concursfotomediu2015@yahoo.com, datele dvs. de identificare:
- Nume, CNP, seria şi nr. CI;
- pentru participanţii cu vârsta sub 14 ani, datele de mai sus se vor transmite
de către reprezentant ( părinte/ cadru profesoral);

Odată cu transmiterea acestor date, vă rugăm să transmiteţi şi acordul dvs. în scris
conform Legii nr. 8/1996 cu privire la dreptul de utilizare a fotografiilor dvs.în
cadrul unor materiale/publicaţii ale ANPM şi ale instituţiilor similare.
Precizăm faptul că baza de date va fi radiată la terminarea înmânării premiilor, în
conformitate cu Legea 677/2001.
Ridicarea Diplomei şi Certificatului de Participare se va face în perioada
30.06.2015 – 15.07.2015, la sediul ANPM.
Precizam că Dvs. păstraţi dreptul de autor, conform Legii 8/1996.
Totodată menţionăm că ANPM va continua seria competiţiilor dedicate
evenimentelor din calendarul ecologic de mediu, sub formă de concursuri de
reportaje, fotografii, desene şi picturi.

