
Erasmus UAB Photo Contest 
 
Realizează o fotografie reprezentativă pentru programul Erasmus: un moment surprins la 
un eveniment Erasmus, o poză din cămin cu studenții Erasmus, arată-ne ce înseamnă 
Erasmus pentru tine, care amintire (fotografică) dintr-o mobilitate Erasmus o prețuiești 
cel mai mult.  
 
Acest concurs se adresează studenților UAB.  
 
Cum puteți participa? 

 Realizați o fotografie în care să surprindeți viziunea voastră asupra programului 
Erasmus. Fotografia trebuie să conțină cel puțin un element de identificare 
ERASMUS 

 Fotografia va fi trimisă pe adresa de e-mail erasmusphotocontest@uab.ro până joi, 
17.03.2022, ora 14.00. Fotografiile vor fi postate de către noi pe pagina de 
Facebook a Centrului de Relații Internaționale, într-un album, joi până la ora 
16.00. Fiecare fotografie va avea numele și prenumele studentului de la care am 
primit-o, iar fotografiile cu cele mai multe aprecieri vor fi premiate. Vă puteți 
invita prietenii să vă aprecieze fotografia până vineri, la ora 12.00.   

 
Ce puteți câștiga? 
 

 Premiul I – Cameră foto digitală instantanee mini  
 Premiul II – Camera Sport ActionCam 
 Premiul III – Un rucsac  

 
Care este perioada de desfășurare a concursului? 
 

 Perioadă trimitere poze: 14.03 (ora 10.00) - 17.03 (ora 14.00) 
 Timp apreciere poze postate:17.03 (ora 16.00) – 18.03 (ora 12.00) 
 Anunțare câștigători 18.03 ora 14.00, în curtea principală a Universității, la 

cortul Erasmus 
 
Cum va fi ales câștigătorul? 
 

 Cele mai multe aprecieri ale fotografiei în albumul creat pe pagina de Facebook a 
Centrului de Relații Internaționale.  

 
Vă rugăm să luați la cunoștință următoarele aspecte: 
 



 Câștigătorul va fi anunțat și pe Facebook, vineri, 18.03 după ora 14.00. Dacă veți 
fi cel norocos dar nu puteți fi prezent la cort, vă rugăm să luați legătura cu noi 
printr-un mesaj privat și vă vom oferi detalii cu privire la intrarea în posesie a 
premiului. 

 
 Acest concurs nu este în niciun fel sponsorizat, susținut sau administrat de/ asociat 

cu această platformă. 
 

 Trimițând în nume personal fotografia, consimțiți, în mod automat, ca aceasta să 
fie făcută publică pe paginile de social-media ale UAB, conform normativelor 
GDPR, inclusiv cu precizarea elementelor de identificare personală (nume, statutul 
de student/ masterand/ doctorand, facultate, specializare, an de studii). 
 
 

 


