Regulamentul concursului RAC
Reguli generale
- Inscrierea participantilor se face in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2018; rezultatele vor fi
afisate in luna decembrie 2018.
- Concursul se adreseaza cetatenilor roman ice locuiesc in Romania sau in afara tarii.
- Este acceptat orice acvarist, indiferent de experienta in domeniu.
- Pot fi inscrise numai acvarii plantate intr-una din cele 3 categorii:
I Pana in 60l
II Intre 60 si 200l
III Peste 200l
- Dupa inscriere, concurentul va primi confirmarea prin e-mail in decurs de 3 zile; in cazul in care
nu primiti confirmarea, contactati-ne la adresa: rac.contest@gmail.com.
- Acvariul inscris in concurs trebuie sa fie finalizat, dar nu neaparat si inceput in anul curent, de
asemenea acvariul nu trebuie neaparat amenajat pe perioada concursului (spre exemplu, un acvariu
inceput in noiembrie 2017 dar finalizat in ianuarie, februarie samd., orice luna a anului 2018, poate
fi inscris); doar acvariile apartinand concurentilor sunt acceptate.
- Aceeasi persoana se poate inscrie cu mai multe lucrari in concurs, dar nu poate primi mai mult de
un premiu. In cazul in care acelasi participant va ocupa mai mult de un loc pe podium, acesta va
alege un singur premiu, al doilea urmand sa fie oferit ocupantului pozitiei inferioare. Alineatul se
aplica si in cazul clasarii pe doua pozitii castigatoare in aceeasi categorie, dar si in cazul categoriilor
diferite.
- Prin inscrierea in acest concurs, concurentii isi exprima consimtamantul ca materialele transmise
sa poata fi folosite de catre organizatori si sponsori.
- Concurentii garanteaza ca materialele inscrise le apartin, intreaga raspunderea in ceea ce priveste
copyright-ul sau provenienta fotografiilor inscrise revenindu-le.
- Este interzis ca un concurent sa contacteze un membru al juriului in vederea obtinerii unor
avantaje; in acest caz concurentul va fi descalificat automat. Nu pot intra in concurs:
- Acvarii ce contin plante sau decoruri din plastic.
- Acvarii cu substrat colorat artificial, nenatural (rosu, albastru, mov s.a.m.d.).
- Acvarii ce contin doar hardscape (piatra sau lemn).
* Ne rezervam dreptul de a refuza acvariile care nu respecta conditiile de participare.
Costul inscrierii

- Inscrierea in Romanian Aquascaping Contest este gratuita.
Reguli tehnice
-La inscrierea lucrarilor, descrierea trebuie sa contina doar dimensiunile bazinului. Nu se accepta
specificarea niciunei denumiri comerciale.
- Concurentul poate inscrie in concurs maximum 3 fotografii, dintre care una obligatoriu sa prezinte
acvariul fotografiat frontal. Aditional dar nu obligatoriu incurajam trimiterea de filmari ce nu
depasesc 100MB in forma mp4, avi, mpg.
- Fotografiile trimise trebuie sa fie sub format .jpeg, cu dimensiunea maxima de 5 mb.
- Fotografiile trebuie sa fie pe cat mai putin posibil modificate. Sunt acceptate:
- Crop/Rotation
- Level
- Saturation
- White balance
- Exif-ul fotografiei nu trebuie modificat
- Ne rezervam dreptul de a contacta concurentii pe parcursul jurizarii pentru a cere fotografiile
originale (in cazul in care cele inscrise sunt editate).
- Fotografiile trimise pentru inscrierea in concurs nu trebuie sa contina semnatura concurentului
(sau reclama, referinte catre firme/marci), pentru a putea pastra anonimatul in fata juratilor;

