Concurs de astrofotografie Nopți Galileene
Imaginile uimitoare ale obiectelor cosmice sunt bine cunoscute peste tot în lume şi reuşesc să
aducă astronomia mai aproape de public şi să inspire viitorii astronomi mult mai bine decât o pot
face cuvintele. Printr-un parteneriat cu Europlanet, concursul Nopţi Galileene încurajează pe toţi
entuziaştii pasionaţi de astronomie să încerce o abordare diferită a observaţiile lor. Nu vă
mulţumiţi doar să priviţi cerul ci faceţi şi o fotografie a ceea ce vedeţi. Participaţi la Concursul
de astrofotografie Nopţi Galileene cu imaginile voastre care pot inspira şi pe alţii.
Concursul de astrofotografie Nopţi Galileene se desfăşoară pe două secţiuni, „Cerul şi
Pământul” şi „Dincolo de Pământ” şi este deschis începând din 17 septembrie până pe 27
octombrie.
Înscrieţi-vă în concurs acum pe http://www.flickr.com/groups/galileannights
***

Secţiuni şi Premii
Oricare ar fi nivelul vostru de experienţă, nu aveţi nevoie decât de un aparat de fotografiat şi o
viziune asupra cerului ca să intraţi în concurs. Puteţi alege una dintre cele două secţiuni sau le
puteţi alegeţi pe ambele dacă sunteţi talentat! Vor fi oferite premii valoroase, aşa că nu mai staţi
pe gânduri. Aveţi de unde să alegeţi ce să fotografiaţi, de la petele solare şi craterele de pe Luna
până la Pleiade.

Secţiuni
Cerul şi Pământul
Evidenţiind legătura dintre Pământ şi Cosmos, lucrările înscrise la această secţiune trebuie să
arate o parte din suprafaţa Pământului şi unul sau mai multe obiecte galileene prezente pe cer.
Puteţi include orice elemente terestre: peisaje naturale, clădiri sau chiar oameni. Utilizarea unui
telescop nu este permisă la această secţiune. Fotografiile din această categorie trebuie să aibă
etichetele Flickr: „competition” şi „earthandsky”.

Dincolo de Pământ
Haideţi să ne apropiem de obiectele cosmice îndepărtate. Lucrările de la această secţiune trebuie
să arate una sau mai multe obiecte galileene, dar să nu includă niciun element terestru. Folosirea
unui telescop de până la 20 de cm (ori 8 inch) este permisă în această categorie. Fotografiile din
această categorie trebuie să aibă etichetele Flickr: „competition” şi „beyondearth”.
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Premii
La fiecare secţiune vor fi câte trei câştigători, aleşi de juriu. Premiile sunt următoarele:
Premiul I: Un Celestron SkyScout
De dimensiunea unei camere video şi cântărind mai puţin de 300 de grame, SkyScout utilizează
o tehnologie GPS pentru a identifica instantaneu şi/sau localiza peste 50.000 de obiecte cereşti
prin apăsarea unui singur buton şi ascultarea comentariilor despre obiect şi istoria lui. SkySkoutul are de asemenea un căutător ce permite utilizatorilor să găsească obiectul dorit (de ex. Marte)
dirijându-l cu săgeţi luminoase pe diplay-ul instrumentului respectiv.
Donat de ESA: http://www.esa.int
Premiul al II-lea: un player iPod Touch cu un soft Star Walk
Cel mai uimitor, de înaltă calitate, dinamic şi realistic, ghid stelar care există pe Pământ. Face
pur şi simplu astronomia mai uşoară pentru toată lumea. Observă stelele, planetele, constelaţiile,
ploile de meteori şi toate obiectele cereşti din locul preferat de pe Pământ. Nu contează unde
sunteţi sau unde aţi dori să fiţi, cu inovaţia „earth view” din Star Walk, puteţi alege unde vreţi să
fiţi! Noua ediţie Star Walk oferă o vedere 3D a Pământului cu care puteţi alege sau schimba
după cum doriţi modul de afişare ale stelelor.
http://www.astronomy2009.org/resources/products/starwalk/
Premiul al III-lea: Atlas stelar
Standardul după care toate atlasele stelare sunt măsurate! Fiecare versiune ale Atlasului 2000.0
conţine 26 de hărţi, cu 81.312 de stele simple, duble şi variabile de magnitudine 8.5 şi mai
strălucitoare şi 2700 de obiecte deep-sky. Include şi hărţi detaliate ale polilor cereşti şi regiunea
galactică Virgo-Coma, precum şi coordonate care se suprapun pe hartă pentru a determina cu
acurateţe poziţiile. Un instrument necesar pentru fiecare iubitor al stelelor!
***

Cum să te înscrii
Pentru concurs, Nopţile Galileene a decis să folosească una din cele mai uşoare şi populare
website-uri pentru fotografii, Flickr. Înscrierea în concurs este una directă şi simplă: vă
înregistraţi pe Flickr şi deveniţi membrii grupului Nopţile Galileene; încărcaţi fotografiile
voastre cu etichetarea corectă şi apoi le adăugaţi simplu pe grup. Uşor!
Când intraţi în concurs ţineţi minte următoarele puncte:
1. Alegeţi-vă etichetele (tagurile) corecte pentru fotografii. Pentru a intra în secţiunea Cerul şi
Pământul (Earth and Sky), fotografiile voastre trebuie să aibă tagul „competition” şi
„earthandsky”. Pentru a intra în categoria Dincolo de Pământ (Beyond Earth), fotografiile
voastre trebuie să aibă tagurile: „competition” şi „beyondearth”.
2. Fotografiile trebuie luate între 17 septembrie 2009 şi 27 octombrie 2009 şi trebuie trimise pe
grup până la data de 27 octombrie 2009.

2

3. Pentru
scopul
concursului,
obiectele
galileene
sunt
considerate
a
fi:
Soarele; Venus; Luna, Jupiter, Saturn; Calea Lactee; Pleiadele (obiectul Messier 45); Roiul
Beehive (obiectul Messier 44) şi Nebuloasa Orion (obiectul Messier 42).
4. Trebuie să trimiteţi nu mai mult de trei fotografii pentru fiecare secţiune.
5. Dacă fotografia trece de preselecţie, veţi fi contactat de un responsabil, luni 30 noiembrie. Vi
se va cere fotografia la rezoluţie mare (ideal este de 6 megapixeli dar cel puţin 1200 de
pixeli, 300dpi) nişte detalii despre dumneavoastră şi despre fotografie şi veţi avea o
săptămână să răspundeţi.
6. Înscriind fotografiile în concurs înseamnă că sunteţi de acord cu regulamentul concursului.
***

Regulament de concurs
Regulile Generale ale Concursului de Astrofotografie Nopţi Galileene
În contextul proiectului Nopţile Galileene al Anului Internaţional Astronomic 2009, Uniunea
Astronomică Internaţională şi Europlanet sunt organizatorii Concursului de astrofotografie Nopţi
Galileene şi ai grupul Flickr Nopţile Galileene. Concursul se concentrează pe obiectele
astronomice pe care Galilei le-a observat prima dată acum 400 de ani. Prin intrarea în concurs
sunteţi de acord cu următoarele reguli:
1. Concursul este anunţat la Congresul European de Ştiinţă Planetară din Postdam, la 17 septembrie
2009. Înscrierea în concurs se va face prin grupul Flickr Nopţi Galileene, folosind tagurile
recomandate. Toate înscrierile trebuie trimise la Flickr Nopti Galileene până pe 27 octombrie
2009, 23:59 GMT/UT. Înscrierile trimise mai târziu de această dată nu vor fi luate în considerare.
2. Grupul Flickr Nopţi Galileene este deschis pentru oricine, iar înscrierea pentru concurs este
deschisă pentru oricine cu excepţia celor care fac parte din juriu, organizatorii concursului, Nopţi
Galileene Task Group, angajaţii Europlanet, UAI şi Yahoo! ori rudele lor de gradul I. Copii sub
18 ani pot participa numai cu acordul părinţilor sau al unui tutore legal.
3. Fotografiile trebuie luate între data de 17 septembrie 2009 şi 27 octombrie 2009. Fotografiile nu
trebuie să mai fi fost publicat deja în trecut sau să fi luat un alt premiu la o altă competiţie
fotografică.
4. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni. Înscrişii în concurs au voie să trimită maxim trei (3)
fotografii pentru fiecare secţiune. În cazul în care se vor trimite mai mult de trei (3) fotografii, se
vor alege în mod arbitrar trei fotografii.
1. Prima secţiune se numeşte „Earth and Sky”. Fotografiile trebuie să arate o parte din
suprafaţa Pământului şi unul sau mai multe obiecte galileene prezente pe cer. Fotografiile
din această categorie trebuie trimise grupului Flickr Nopţi Galileene cu tagul
„competition” şi „earthandsky”. Folosirea unui telescop nu este admisă.
2. A doua secţiune se numeşte „Beyond Earth”. Fotografiile trebuie să includă unul sau mai
multe obiecte galileene, dar să nu includă niciun element terestru. Fotografiile din această
categorie trebuie trimise grupului Flickr Nopti Galileene cu tagurile „competition” şi
„beyondearth”. Este admisă folosirea unui telescop de maxim 20 de centimetri (8 inch).
5. Pentru scopurile concursului, obiecte galileene sunt considerate a fi:
1. Soarele
2. Venus
3. Luna
4. Jupiter
5. Saturn
6. Calea Lactee
7. Pleiadele (Messier 45)
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8. Roiul Behievee (Messier 44)
9. Nebuloasa Orion (Messier 42)
6. Sunt permise post-procesările fotografiilor, iar cazul în care fotografiile sunt selectate, juriul va
cere detalii pentru orice tehnică de procesare folosită şi detaliile tehnice ale fotografiei. Toate
acestea vor fi luate în calcul la evaluare.
7. Europlanet şi Galilean Nights Task Group vor alege componenţa juriului care va analiza
fotografiile înscrise în concurs. Deliberările sunt confidenţiale iar rezultatele definitive. Nu se
admit contestaţii. Fotografii vor fi examinaţi pentru:
1. Originalitate
2. Calitatea tehnica
3. Creativitate
8. Deţineţi drepturi complete de autor ale fotografiilor înscrise în concurs dar trimiţându-le pe
grupul Flickr Nopţi Galileene sunteţi de acord ca fotografiile să fie folosite de Nopţi Galileene,
Europlanet şi siturile AIA 2009 şi alte activităţi non-profit AIA2009. Puteţi să vă retrageţi
fotografiile oricând prin ştergerea lor de pe grupul Flickr Nopţi Galileene.
9. După închiderea concursului, se va face o preselecţie a fotografiilor înscrise. Dacă fotografia ţi-a
fost selectată, vei fi contactat prin e-mail în cursul săptămânii care începe pe 30 noiembrie. Dacă
nu răspunzi la e-mail într-o săptămână de la data trimiterii e-mail-ului, fotografiile tale nu vor fi
incluse pe lista de preselecţie. Vei fi solicitat să furnizezi următoarele date:
1. Numele, adresa, adresa de e-mail şi telefon. Aceste detalii de contact vor fi folosite sau
oferite terţilor (ex. pentru distribuţia premiilor) numai în scopurile concursului. Numele
autorului şi ţara vor apare alături de fotografii în evenimentele de promovare a lucrărilor
şi câștigătorilor.
2. O versiune fotografică de înaltă rezoluţie. Fotografia trebuie să fie cel puţin de şase (6)
megapixeli, 300dpi.
3. Toate detaliile tehnice ale fotografiei, incluzând şi post-procesarea şi prelucrarea digitală.
Acestea trebuie să includă următoarele:
1. Tipul aparatului de fotografiat
2. Distanţa focală a obiectivului şi diafragma şi/sau diametrul telescopului, dacă
este cazul
3. Timpul de expunere
4. Sensibilitatea acolo unde este cazul
4. Un document scris prin care autorizaţi organizatorii Concursului de Astrofotografie
Nopţi Galileene şi AIA 2009 să folosească fotografiile în activităţi non-profit. Acest
angajament este valabil şi în cazul când fotografiile au fost şterse de pe grupul Flickr
Nopţi Galileene. Dacă persoana în cauză este sub 18 ani, angajamentul trebuie luat de
către părinte sau un tutore autorizat.
10. Comisia va alege trei câştigători pentru fiecare categorie, „Earth and Sky” şi „Beyond Earth”.
Premiul pentru primul câştigător din fiecare categorie va fi un Celestron SkyScout oferit de ESA.
Al doilea câştigător va primit un iPod Touch cu un soft Star Walk oferit de Vito Technology şi al
treilea câştigător va primi Sky Atlas din partea revistei „Sky and Telescope”.
11. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 21 decembrie pe situl AIA2009 şi Nopţile Galileene şi posibil pe
siturile Europlanet şi sponsorilor.
12. Folosirea grupului Flickr Nopţi Galileene indică înţelegerea şi acordul pentru Termenii de
utilizare Flickr.
13. Înscriind fotografiile în concurs, declaraţi ca acestea reprezintă munca personală şi că deţineţi
drepturi de autor.
14. Galilean Nights Task Group şi Europlanet îşi rezervă dreptul de a anula grupul Flickr Nopţi
Galileene şi concursul şi de a schimba premiile şi regulile oricând şi nu îşi va asuma răspunderea
pentru pierderile de orice fel care pot să apară.
15. Participarea la concurs implică acordul participanţilor cu aceste Reguli Generale.
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