
Regulamentul concursului “Se cauta fotografia lunii”

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “Se cauta fotografia lunii” (denumit in continuare “Concursul”) este Skin Media SRL,
cu sediul in Bucuresti, Str. Ocna Sibiului 46-48, denumit in continuare Organizatorul.
Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce
urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt
obligatorii pentru toti participantii la concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat si se va desfasura in perioada 16 ianuarie 2012 - 9 ianuarie 2013 pe www.nikonisti.ro,
site-ul comunitatii nikonistilor din Romania.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania. Nu pot participa Organizatorii
si alte persoane implicate in organizarea si desfasurarea concursului. Participarea la acest concurs are valoare
de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament.
Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

ART. 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in 12 etape independente. Perioada de inscriere in fiecare etapa a concursului este de
2 saptamani si precede perioada in care fotografiile sunt publicate pe nikonisti pentru a fi votate. Perioada de
votare este de o luna.
La fiecare etapa sunt desemnati 2 castigatori, unul prin votul publicului, altul prin votul juriului. Primii 5 clasati din
topul publicului, cat si primii 5 clasati din topul juriului se califica in etapa finala.

ART. 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

La fiecare etapa de concurs, desemnarea castigatorilor se face prin vot online pe site-ul nikonisti de catre
membrii comunitatii. Primii 5 clasati din topul publicului se califica in etapa finala.
In paralel, un juriu format din fotografi profesionisti vor evalua fotografiile inscrise in fiecare etapa a concursului.
Primele 5 fotografii din topul juriului se califica de asemenea in etapa finala.
Fotografiile care s-au calificat in etapa finala vor fi votate de public si evaluate de juriu. Dupa agregarea topului
juriului cu topul publicului este desemnata castigatoare fotografia cu cele mai multe puncte.
Jumatate din nota va fi acordata de public, prin vot pe site, iar cealalta jumatate din nota va fi acordata de juriu.
In etapa finala, topul juriului si topul publicului va fi agregat in felul urmator: primele 10 fotografii din fiecare top
vor primi un punctaj de la 1 la 10 (10 fiind nota oferita primului loc si 1 fiind nota locului al zecelea). Punctajul
celor doua topuri va fi adunat, fiind declarata castigatoare fotografia cu cel mai mare numar de puncte.
Perioada de votare a etapei finale a concursului este intre 10 decembrie 2012 si 9 ianuarie 2013.
In caz de egalitate este desemnata castigatoare fotografia care are mai multe puncte de la juriu.

ART. 6. PREMII

Premiul Lunar : La fiecare etapa lunara castigatorul desemnat prin votul publicului va primi Premiul lunii, care 
va consta in produse sau servicii oferite de Nikon.
Premiul Special Nikon: La fiecare etapa lunara castigatorul desemat prin votul juriului va fi premiat cu
publicarea fotografiei in Calendarul Nikon 2013.
Marele Premiu: Premiul oferit castigatorului etapei finale este un kit Nikon 1 V1 cu obiectiv 1 NIKKOR 



VR 10-30mm , blit Speedlight SB-N5 si adaptor FT1 .

ART. 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Pentru a se inscrie in concurs participantul trebuie sa isi creeze un cont pe site-ul nikonisti.ro si apoi sa incarce
din contul sau o fotografie pentru etapa curenta a concursului. Nu este obligatorie participarea la toate cele 12
etape, fiecare etapa fiind tratata individual.
Un participant poate inscrie o singura fotografie pentru fiecare etapa a concursului. Concursul "Se cauta
fotografia lunii" se adreseaza exclusiv persoanelor cu domiciliul in Romania. Toate voturile inscrise in concurs
trebuie sa fie legitime si individuale, astfel ca o persoana nu isi poate crea mai multe conturi de pe care sa se
voteze pe sine sau sa voteze pe altii. Nu este permisa nici o forma de sponsorizare pentru obtinerea de voturi.
Orice abatare de la aceasta regula poate duce la excluderea din concurs si anularea oricaror premii. Angajatii
SKIN MEDIA SRL, precum si rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la concurs.
La concurs pot participa fotografiile care reprezinta in mod direct tipul de fotografie propus in etapa respectiva.
Fotografiile trebuie sa fie realizate in anii 2011 si 2012.
La concurs poate participa orice utilizator al unui aparat foto Nikon. Vor fi descalificate fotografiile realizate cu
alte marci de aparate foto. Vor fi descalificate fotografiile ale caror proprietati au fost modificate pentru a
impiedica identificarea modelului de aparat foto care a fost utilizat. Fotografia trebuie sa contina si EXIF-ul
acesteia pentru a putea intra in concurs.

ART. 8. MODALITATI ADMISE DE POSTPROCESARE A FOTOGRAFIILOR

Fotografiile inscrise in concurs vor putea fi editate pe urmatoarele coordonate: luminozitate, contrast, saturatie,
nivele de culoare si crop. Latura mare a fotografiei trebuie sa aiba minimum 2000 de pixeli, iar rezolutia trebuie
sa fie de minimum 240 dpi.
Fotografia trebuie sa pastreze ratia originala la care a fost realizata (de exemplu 3:2). Nu vor putea fi folosite
ajustari legate de unghiul de fotografiere (de exemplu indreptarea liniei orizontului), nu se pot adauga elemente
straine in fotografie sau sterge elemente existente, nu sunt permise lipirea sau suprapunerea mai multor
fotografii. Orice alt procedeu de postprocesare in afara de cele cinci elemente permise enumerate mai sus este
interzis.

ART. 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul declara in mod implicit prin inscrierea imaginii in concurs ca este detinatorul drepturilor de autor
asupra acesteia si isi asuma toate consecintele legale in cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile
intelectuale asupra fotografiei. De asemenea, in cazul in care utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor
asupra fotografiei acesta nu va primi nici unul din premiile acordate.
In cazul castigarii unei etape a concursului, participantul permite utilizarea fotografiei sale in calendarul anual
Nikon precum si in alte prezentari Nikon, considerind ca plata pentru drepturile sale asupra fotografiei premiul
primit odata cu castigarea concursului.
In cazul castigarii unei etape a concursului participantul trebuie sa faca dovada proprietatii aparatului foto digital
Nikon cu care a facut fotografia precum sa prezinte si alte fotografii facute in acelasi context. Castigatorul
fiecarei etape va fi rugat sa ofere si fotografia originala pentru validarea premiului. Daca incalca regulile legate
de editare va fi descalificat, iar juriul va alege castigatoare o alta fotografie.
Odata cu inscrierea fotografiei, participantul este de acord ca aceasta sa fie publicata in pagina de concurs
pentru a fi votata, pe forumul nikonisti.ro si in materialele online de promovare a concursului (articole, newsletter,
galerii foto, in retelele de socializare, etc).
Participantii sunt de acord ca fotografiile inscrise in concurs sa fie printate in Calendarul Nikon 2013, sa fie
printate si expuse in cadrul expozitiei anuale si in materialele printate de promovare a concursului (banere, afise,
albume, etc).

ART. 10. ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorul va fi anuntat in maximum 14 zile de la terminarea fiecarei etape, urmand a primi Premiul in maxim
45 de zile din momentul anuntarii castigatorului.
Castigatorul marelui premiu va fi anuntat joi, 10 ianuarie 2013.



In cazul in care un castigator nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt
incomplete/gresite), Organizatorii nu-si asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene.
Premiile vor fi expediate cu confirmare de primire. Premiile vor fi insotite de un proces verbal de predare-primire
pe care persoana castigatoare are obligatia de a-l semna si expedia Organizatorului.

ART. 11. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot
solicita alte modificari.

ART. 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute
de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura
fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil oricarui solicitant pe pagina comunitatii nikonistilor din
Romania: http://static.nikonisti.ro/documente/regulament_concurs.pdf

Art. 14. DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Concursului si va face public acest lucru.
Contestatiile se depun in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii Concursului la sediul Skin Media SRL.

http://static.nikonisti.ro/documente/regulament_concurs.pdf

