
Regulament de participare la Sesiunea GRATUITA de instruire in utilizarea 
echipamentului foto Nikon 

- Nikon DSLR & Obiective NIKKOR – 
 
 
 
 

Cap I - Dispozitii generale 
 

Art. 1  
1.1.  Regulamentul  stabileste  modul  cum  o  persoana  poate  participa  la  o  Sesiune  GRATUITA  de 

instruire  in  utilizarea  Nikon  DSLR  Entry-Level  si  la  o  Sesiune  GRATUITA  de  testare  Obiective  NIKKOR, 
variantele Macro, Zoom, Fixe sau Wide & Fisheye. 

 
Art. 2  

2.1. Participantii la o Sesiune GRATUITA de instruire in utilizarea echipamentului foto Nikon, denumiti 
in continuare Participantii, pot fi doar persoane fizice avand cetatenia romana si un singur reprezentant al unei 
persoane juridice care isi desfasoara activitatea conform legislatiei romanesti. 

 
Art. 3  

3.1.  Participantii  isi  vor  inscrie  aparatele  foto  Nikon  DSLR  pe  site-ul  www.nikonisti.ro  la  rubrica 
Produsele mele. Aparatele prevazute mai jos trebuie sa fie achizitionate din Romania, de la unul din partenerii 
oficiali Nikon din Romania sau de la terte persoane, conditia fiind ca aparatul sa fi fost initial achizitionat de la 
partenerii oficiali Nikon din Romania. 

 
Art. 4  

4.1. Lista aparatelor eligibile pentru participarea la o sesiune de instruire Nikon DSLR cuprinde: Nikon 
D3100, Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D5100, Nikon D5200, Nikon D5300, Nikon D5500, 
Nikon D5600. 

4.2. La o sesiune de testare obiective NIKKOR pot participa doar persoane care au inscris deja un 
aparat foto Nikon DSLR pe site-ul nostru, conform specificatiilor de la Art. 2 indiferent de modelul acestuia sau 
de locul de provenienta. 

 

 
 

Cap.  II  -  Procedura  de  inscriere  la  o  Sesiune  GRATUITA de  instruire  in  utilizarea 
echipamentului foto Nikon 

 
Art. 5  

5.1. Dupa inscrierea aparatului foto Nikon DSLR eligibil pe site-ul  www.nikonisti.ro, veti fi instiintat ca 
va puteti inscrie la o Sesiune GRATUITA de instruire in utilizarea echipamentului foto Nikon. 

5.2. Urmatorul pas este alegerea tipului de Sesiune GRATUITA Nikon, a zilei in care doriti sa participati 
si inscrierea pentru ziua respectiva. 

5.2.1. Sesiunile de instruire in utilizarea Nikon DSLR se vor sustine de trei ori pe luna. 
5.3. Dupa confirmarea inscrierii veti fi instiintat prin email ca sunteti programat pentru ziua si ora 

respectiva la sesiunea de instruire in utilizarea echipamentului foto Nikon. 
 

Art. 6  
6.1. Aceeasi procedura se aplica si in cazul sesiunilor de testare a obiectivelor NIKKOR, cu precizarea ca 

inscrierea nu este conditionata de inscrierea unui aparat foto DSLR anume, asa cum este precizat la sesiunile 
de instruire Nikon DSLR, ci poate participa orice persoana care detine un aparat foto Nikon DSLR pe care l-a 
inscris in contul sau de pe site-ul  www.nikonisti.ro, indiferent de modelul acestuia sau de unde l-a achizitionat. 

6.2. Dupa alegerea tipului de sesiune de testare a obiectivelor NIKKOR (Macro & Fixe, Zoom & Wide & 
Fisheye), veti alege ziua dorita pentru participare. 

http://www.nikonisti.ro/
http://www.nikonisti.ro/
http://www.nikonisti.ro/


6.3. Sesiunile de testare NIKKOR vor fi sustinute o singura data pe luna, in a patra saptamana a fiecarei 
luni, intr-un ciclu de doua luni. Respectiv, in prima luna se testeaza obiectivele NIKKOR Macro & Fixe, iar in cea 
de-a doua cele pentru Zoom & Wide & Fisheye. 

 

 
 

Cap. III - Dispozitii finale 
 

Art. 7  
7.1. Un detinator de aparat eligibil poate participa o singura data la o sesiune de instruire Nikon DSLR 

Entry-Level. 
7.2. Un detinator de aparat foto DSLR Nikon, inscris in prealabil pe site-ul nostru, poate participa o 

singura data la fiecare din cele doua tipuri de sesiuni de testare pe teren a obiectivelor NIKKOR. 
 

Art. 8  
8.1. In cazul in care nu doriti sa mai participati sau doriti sa va reprogramati, veti accesa linkul primit pe 

adresa de email si veti putea sa renuntati la participare sau sa va reprogramati la o alta data. 
8.2. In cazul in care nu ati facut operatiunea de renuntare sau reprogramare si nu ati fost prezent la 

curs, sau daca nu anuntati neparticiparea printr-un mesaj trimis pe e-mail cu minim 48 de ore inainte de ora 
inceperii sesiunii, nu veti putea participa la sesiunea de instruire echipament Nikon pentru urmatoarele 30 de 
zile calendaristice. 

8.3. Daca o persoana se inscrie de maxim 3 ori la una din sesiunile Nikon si nu anunta neparticiparea, 
pierde dreptul de a se inscrie ulterior la oricare din aceste sesiuni. 


