
Regulamentul concursului “Photo Romania Awards”
1.03.2014-25.05.2014

Art. 1. Organizator

Asociația PhotoRomania, având sediul in județul Cluj , Cluj Napoca, str Alverna nr 77 ap 23, CUI / CIF 29402499,
reprezentată de către Cătălin Balog, în calitate de director executiv.

Art. 2. Durata concursului

Concursul se va desfăşura în perioada 1.03.2014-25.05.2014 .

Art. 3. Derularea concursului

Concursul este organizat şi se desfăşoară în mediul online pe adresele:
http://www.photoromaniafestival.ro/concurs
http://www.photoromaniafestival.ro/en/concurs/

Art. 4. Drept de participare

La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de minim 18 ani la data de începere a
concursului.
Participarea la concurs implică cunoaşterea şi acceptarea prezentului Regulament de desfăşurare.

Art. 5. Mecanismul concursului

Pentru a participa la acest concurs, participanţii trebuie să trimită fotografii in temele concursului:
Fotojurnalism
Alb Negru
Fotografia de călătorie
pe adresa http://www.photoromaniafestival.ro/concurs/inscriere/, în perioada 1.03.2014-16.05.2014 , până
la ora 23:59, inclusiv.

Premiul Mare - Photo Romania Award și premiile pe categorii vor fi date în urma jurizării, astfel:
-lucrările înscrise în concurs vor fi apreciate de un juriu după următoarele criterii: • compoziție • realizare
tehnică • originalitate
-vor primi de la fiecare membru al juriului note astfel: fiecare membru are 10 note (de la 1 la 10 ) pe care le
atribuie la 10 participanți; după ce fiecare membru finalizează notarea se adună notele de la fiecare membru,
iar participantul cu cele mai multe puncte va fi declarat câștigător; în caz că exista egalitate, pozele aflate la
egalitate vor fi renotate de membrii juriului dupa formula: fiecare membru al juriului primește atâtea note
câți participanți aflați la egalitate sunt, notele fiind de forma de la 1 la x, x fiind numărul de participanți aflați
la egalitate). Procedeul se repeta până nu mai există participanți aflați la egalitate.

„Premiul de popularitate” va fi stabilit în funcție de voturile acordate de public.

Anunțarea câştigătorilor se va face în data de 25 mai 2014, pe site-ul www.photoromaniafestival.ro şi pe alte



site-uri partenere.
Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu trebuie justificate.

Art. 6. Condiţii de validitate

6.1. Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar dacă sunt în conformitate cu legislaţia

în domeniu (cu aprobare scrisă şi semnată olograf, conform http://www.legi-internet.ro/lgdraut.htm#11; sau
cu asumarea răspunderii publicării imaginii de către fotograf).

6.2. Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenţi; organizatorul nu îşi asumă
răspunderea pentru nicio fotografie însuşită în mod ilegal de către concurenţi; concurentul este unic
responsabil pentru orice consecinţe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii
la acest concurs.

6.3. Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.

6.4 Nu vor fi acceptate fotografiile care:

• incită la încălcarea legii

• incită la violenţă

• promovează rasismul, discriminarea etnică, socială, rasială, religioasă sau orice fel de discriminare

• au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen

• pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi

• sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului

• conţin publicitate explicită sau implicită

6.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a:

• nu accepta înscrierea în concurs a oricărei fotografii care încalcă prezentul regulament

• retrage din concurs orice fotografie care este descoperită ca încălcând prezentul regulament, în orice
moment

6.6 Participantul trebuie să aibă vârsta de 18 ani împliniţi;

6.7 Dimensiunea maximă acceptată a unei fotografii este 5 MB.

6.8 Nu sunt admise fotografii modificate pe computer, cu excepția corecțiilor de baza din programele de
editare (crop, brightness/contrast, levels, unsharp, etc.), atâta timp cât aspectul nu se îndepărtează mult față
de fotografia originală.

6.9 Fotografiile trebuie încărcate fără ramă şi fără să conțina vreun watermark.

6.10 Se acceptă maxim o fotografie/ fiecare categorie/ fotograf.



Art. 7. Desemnarea câştigătorilor şi acordarea premiilor

Prin participarea la acest concurs, participanţii au posibilitatea să câşige unul dintre premiile puse în joc,
valoarea acestora fiind declarată la articolul corespunzător din prezentul Regulament:

un premiu constând în 1 voucher de cumpărături în valoare de 500 euro

3 premii constând în 3 pachete ce conțin: geantă foto GENESIS DAKAR albastră și trepied triopo MT-128
cu cap bilă NB-1 S

Cele de mai sus se acordă în urma jurizării.

un premiu constând într-o tabletă samsung galaxy tab 3

Premiul de mai sus se acordăin urma votării online pe siteul concursului.

Art. 8. Valoarea premiilor

Premiile concursului constă în:

1 voucher în valoare de 500 euro
3 pachete (geantă foto GENESIS DAKAR albastră și trepied Triopo MT-128 cu cap bilă NB-1 S) 450 euro
o tabletă samsung galaxy tab 3 - 300 euro

Valoarea totală a premiilor puse în joc este 1.250 euro.

Art. 9. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către
câştigători (dacă este cazul), în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de
natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea fiind in sarcina exclusivă a câştigătorului.

Art. 10. Prelucrarea şi stocarea datelor personale

Datele personale ale participanților sunt confidențale şi vor fi folosite doar pentru funcționarea normală a
concursului.

Art. 11. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat
sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi
îndeplini obligaţile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să le comunice participanţilor la campanie în termen de 5
(cinci) zile de la apariţia cazului de forţa majoră existenţa acestuia.

Art. 12. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţi la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile implicate în litigiu vor înainta
litigiul spre soluţionare instanţelor competente.



Art. 13. Clauze finale

13.1 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza participarea oricărui tip de material la concurs pe motiv de
neconcordanța cu cerințele concursului.

13. 2 Participarea la concurs şi completarea formularului de înscriere implică acordul autorului ca materialele
participante în concurs să poată fi folosite de către organizator în scopul promovării concursului şi a realizării
de materiale de prezentare a festivalului, cu menţionarea numelui autorului; depunerea formularului de
înscriere reprezintă consimţământul autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la
această formă de utilizare, nelimitată în timp şi spaţiu.

13. 3 Organizatorul va considera în mod automat că trimiterea unei fotografii şi completarea formularului
reprezintă participarea concurentului la concurs şi că acesta este de acord cu regulamentul concursului.

13. 4 Orice tentativă de fraudare va rezulta în descalificarea concurentului.Prin participarea la acest concurs,
participantul confirmă faptul că a citit şi a înteles toate condițile din Regulamentul de concurs şi că le acceptă.

Art. 14. Drepturile de autor

Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor, precum şi drepturile de proprietate
intelectuală şi drepturile exclusive de orice altă natură recunoscute de lege. Participantul trebuie să fie
proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor înscrise în concurs sau să dețină drepturile corespunzătoare
de utilizare cu privire la acestea. Orice fotografie care nu respectă aceste reguli va fi exclusă din concurs şi, în
cazul în care a câşigat unul din premii, va duce la anularea premiului.

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a
înscrierii materialelor în acest concurs. Participanții păstrează drepturile de autor asupra materialelor.
Completarea formularului de înscriere implică acordul ca materialele înscrise în concurs să poată fi expuse şi
utilizate de către Photo Romania, cu menționarea numelui autorului, prezentul document reprezentând
consimțamântull autorilor şi titularilor de drepturi de proprietate intelectuală cu privire la această formă de
utilizare, nelimitat în timp şi spațu.

Art. 15. Alte aspecte:

1) Titlul fişerului trebuie în mod obligatoriu să fie în forma următoare:

Nume_Prenume- Titlu (ex. Popovici_Andrei – ConcursPRF)

2) Imaginile nu se arhiveaza

3) Imaginile publicate sunt cu titlu de COPYRIGHT, care aparține realizatorilor; orice reproducere în orice
media este interzisă de lege; pentru drepturi de reproducere, vă rugămm să-i contactați pe autori.

4) Concurenții îşi dau acordul privind postarea şi utilizarea fotografiilor pe site-ul www.photoromaniafestival.ro,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor.

5) Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar dacă au fost realizate într-un spațiu public şi dacă
acestea nu lezează dreptul persoanei la viața privată.

6) Înainte de a trimite o fotografie, orice concurent va cere acordul expres al persoanelor care apar în
fotografia trimisă cu privire la participarea acesteia la concurs.



7) Fotografiile trimise trebuie să fie originale, realizate de concurenți.

8) Organizatorul (Asociața Photo Romania) nu îşi asumă răpunderea pentru nici o fotografie însuşită în mod
ilegal de căre concurenți.

9) Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a
participării cu fotografii la acest concurs.

10) Organizatorul are următoarele drepturi:

- să nu considere în mod automat că trimiterea unei fotografii reprezintă o garanțe că aceasta va participa la
concurs;

- organizatorul poate să refuze o fotografie dacă aceasta nu respectă toate prevederile acestui regulament,
fără a fi obligat să-şi justifice decizia.

11) Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.

Nu vor fi acceptate fotografiile care:

- nu ilustrează tema concursului;

- conțin orice formă de violență sau prezintă scene în care se produce durere cuiva, scene de violența sexuală
sau de cruzime;

- prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi încălcată;

- prezintă consum de droguri ilegale;

- promoveaza rasismul, sexismul, discriminarea etnică, socială, rasială, religioasă sau orice fel de discriminare;

- au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;

- pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;

- sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțn concurentului;

- conțin publicitate sau materiale promoționale ale unor competitori direcți sau indirecți ai organizatorilor
şi/sau partenerilor acestora.


