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RO  Madeincluj 
concurs de fotografie Instagram  
 
De ce lansăm concursul: 
Avem street view, bird's eye view, satelite view, 
fotografii vechi și noi, hărți istorice dar nu știm cum 
arată Clujul văzut de la fereastra altcuiva. Suntem 
curioși și vrem să împărțim și cu alții orașul văzut 
din altă perspectivă. 
 
Cum procedăm: 
1.  Faceți o fotografie cu Instagram*, luni 
dimineața, 4 noiembrie, din fereastra locului în 
care ne-am trezit - locuința, birou, hotel, autobuz. 
2. Adaugați coordonatele geografice, pentru a o 
localiza pe harta orașului 
3. Puneți tag-ul #madeincluj, ca să o găsim ulterior 
pe hartă orașului și a concursului. 
 
Juriul decide, câștigătorul va fi anunțat joi, 7 
noiembrie, după-masă. 
 
Ce premiem: Spiritul de observație. Cea mai 
simplă și inedită imagine. 
 
Cine decide: redacția madeincluj: 
Tibi Bucsa, Dan Burzo, Mihai Chereji, Dacian 
Groza, Adriana Saroz, Ina Stoian, Agnes 
Szorcsey, Krisztina Timar 
 
În ce constă premiul: Drum dus-întors la Veneția 
pentru 2 persoane și o pauză de cafea într-o altă 
luni dimineață. 
 
Cui se adreseaza concursul: Poate participa 
oricine poate face o fotografie de la fereastra sa 
din Cluj, luni dimineață 4 noiembrie. 
 
Contact / întrebări: contact@plusminus.org.ro sau 
pe facebook 
 
* Dacă nu ai posibilitatea să ne trimiți instagram, te 
rugăm să ne trimiți coordonatele geografice 
împreună cu poza, sau să faci o postare publică 
care conține tag-ul #madeincluj și coordonatele, 
pentru ca noi să putem găsi poza, identifica locul  
și uploada poza pe harta proiectului.  :) 
 
Platforma Madeincluj.org se va re-lansa pe 4 
noiembrie 2013 cu fotografiile înscrise la acest 
concurs. Prezentarea oficială a proiectului cu toate 
layerele active, va avea loc pe 8 noiembrie 2013 în 
Piața Muzeului nr. 2 în cadrul evenimentului 
Macheta Dorințelor și Opțiunilor, PlusMinus Cluj 
ediția 4. Evenimentul va invita sa interactionati cu 
două proiecte în derulare: madeincluj - macheta 
virtuală și macheta Clujului în miniatură.  

EN Madeincluj 
Instagram photo competition 
 
Why do we lounch this competition? 
Because we already have streetview, bird's eye 
view, satellite view, old and new photos and maps 
but we have no clue how Cluj looks like from 
someone else’s window, from your window! We 
are extremely curious and eager to share with 
everyone the city seen from a different 
perspective. 
 
So we dare you to follow 3 easy steps and: 
1. Take an instagram* picture MONDAY 
MORNING, 4th of November, from the window of 
the flat/house/club/office/bus in which you woke up 
2. Add the geographic coordinates in order for us 
to figure out where the picture was taken 
3. Add the #madeincluj tag to make sure we find it 
 
The jury will decide and determine the winner on 
Thursday, the 7th of November. 
 
Your strong points are: You are a great observer, 
and thus you bring novelty through simplicity 
because less is more. 
 
Who decides: the Made in Cluj editors Tibi Bucsa, 
Dan Burzo, Mihai Cherejii, Dacian Groza, Adriana 
Saroz, Ina Stoian, Agnes Szorcsey, Krisztina 
Timar 
 
The winner gets a two person, double way trip to 
Venice for a coffee break. 
 
Are you eligible to participate? Yes, if you have 
access to a window in Cluj, MONDAY MORNING, 
4th of November. 
 
Should you have any questions contact us at: 
contact@plusminus.org.ro or on Facebook. 
 
* If you do not have the possibility to send us an 
instagram, we ask you to send your picture 
together with the geographic coordinates or to post 
the picture publically, adding the #madeincluj tag 
and the coordinates, in order for us to find the 
picture, find the venue of your morning and post 
your view to out map.  :) 
 
Madeincluj.org will be launched on the 4th of 
November 2013 with your pictures. The official 
description of the website, with all the active 
layers, will take place on the 8th of November 
2013, at the Muzeului Square, no. 2, within 
PlusMinus Cluj, 4th edition. Madeincluj will be 
presented along with the model of the city, both 
ongoing projects of PlusMinus.  
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