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Act adțional la 
„Regulamentul oficial al campaniei – Concurs de MOTOgrafie” 

Calendar moto publicat de Asociația motoADN 
 
 
 
În baza prevederilor pct 1.4 din regulamentului de desfășurare a campaniei „ Concurs de 
MOTOgrafie” Organizatorul a decis modificarea punctelor din regulament menționate în 
continuare. 
MOTIVARE:  

1. Dorința organizatorului de a acorda șanse corecte fiecărui participant, astfel încât 
chiar și fotografiile înscrise în ultima zi de concurs să aibă timp să strângă like uri- 
astfel, mărim perioada de vot cu încă 1 zi; 

2. Numărul mare fotografii înscrise în concurs ne determină sa mărim numărul de 
fotografii ce va intra în selecția finală -  astfel, selecția finală va fi mărită de la 30 la 40 
de fotografii; 

3. Creșterea numărului de fotografii necesită un timp de analiză mai mare, motiv pentru 
care mutăm data de anunțare a câștigătorilor pentru luni, 9 decembrie 2019. 

 
Ca urmare a celor de mai sus, se modifică următoarele puncte din regulamentul de 
concurs: 
 

Pct. 4.1 – Etapele concursului 
 
Etapa 1 – nu se modifică 
 
Etapa 2. – Susținerea concursului. Se modifică urmatoarele prevederi: 

- Se va pastra în continuare ca ultimă zi de înscriere în concurs data de 05 
Decembrie, ora 12.00 PM; 

- Se adugă încă o zi de vot, drept urmare fotografiile înscrise în concurs vor putea 
fi votate până la ora 23.59 a zilei de 06 decembrie 2019. 

Etapa 3. Desemnare câștigător - 09.12.2019  

La finalul etapei de trimitere a propunerilor, echipa organizatoare va selecta 40 
de fotografii - 30 care au primit, până vineri, 06.12.2019 – ora 23.59, cele mai 
multe like-uri și încă 10 alese de echipa organizatoare. Alegerea celor 30 de 
fotografii votate în pagina de facebook a orgnaizatorului se va face în func’ie de 
numaurl de like-uri înregistrat de fiecare fotografie. Concurentii pot participa la 
etapa finală cu o singură fotografie, dacă au înscris în concurs mai multe 
fotografii. 
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Dintre acestea, juriul concursului va alege 12 fotografii, care vor fi folosite în 
realizarea calendarului motoADN. Desemnarea câștigătorului se va face luni, 9 
decembrie 2019, la sediul organizatorului. 

Pct 4.3.Jurizarea și criteriile de jurizare  

Fiecare membru al juriului acordă fiecăreia dintre cele 40 de fotografii o notă 
cuprinsă între 1 și 10. Nota finală acordată de juriu unei fotografii este 
exprimată prin media aritmetică a celor 3 note acordate de membrii juriului.  

Desemnarea celor 12 fotografii câștigătoare se face prin alegerea primelor 12 
fotografii cu cele mai mari note. 

Dacă fotografiile de pe locurile 12 și 13 vor fi la egalitate de puncte, juriul va 
delibera de comun acord și va alege fotografia de pe locul 12 prin vot - cu un 
minim de 2 voturi din 3 ale membrilor jurului.  

 
În Prezentul act adițional al regulamentului va fi publicat pe site în aceeași pagină cu 
regulamentul original . Schimbarea regulamentului va fi comunicată și în pagina de facebook 
a organizatorului. 
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