REGULAMENT

Concurs foto “Stop cadru: Dezvăluie Europei tainele Regiunii Centru!”
În perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2014, echipa Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru, din
cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, vă invită să participaţi la concursul foto “Stop cadru: Dezvăluie
Europei tainele Regiunii Centru!”

Date despre Organizator

Organizatorul prezentului concurs este Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, găzduit de Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Durata concursului

Concursul se desfăşoară în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2014.
Fotografiile pot fi transmise prin e-mail la adresa europedirect@adrcentru.ro până la data de 30 septembrie 2014.
Fotografiile transmise vor fi publicate pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru, într-un album
destinat concursului. Concurenții pot să îşi invite prietenii să aprecieze pagina, iar mai apoi fotografiile preferate. Se
vor contoriza like-urile primite în perioada 1 aprilie - 31 octombrie 2014, până la ora 10 AM, pentru fiecare
fotografie publicată în albumul concursului, pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru.

Tema concursului

Concursul “Stop cadru: Dezvăluie Europei tainele Regiunii Centru!” vizează promovarea Centrului de
informare şi a Regiunii Centru prin intermediul obiectivele turistice valoroase din judeţele Alba, Brașov, Cova sna,
Harghita, Mureş şi Sibiu. Participanţii vor trimite, odată cu fotografia, denumirea obiectivului promovat și localizarea
acestuia.
Pozele pot include peisaje, clădiri, persoane, detalii din Regiunea Centru, reprezentative pentru destinaţiile de care
sunteți mândri şi pe care doriţi să le promovați. Cele mai reușite fotografii vor fi incluse într -un videoclip de
promovare a Regiunii Centru, în cadrul materialelor informativeși pe paginile de internet gestionate de ADR
Centru.

Desemnarea câştigătorilor

Desemnarea câştigătorului va fi realizată în baza numărului de like-uri primite pentru fiecare fotografie în parte,
exprimate pe pagina de Facebook al Centrului: https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-RegiuneaCentru/146911762151935?ref=hl. Se vor contoriza like-urile primite de fiecare fotografie în parte până în data de
31 octombrie 2014, ora 10 AM. Atenţie! Se iau în considerare doar like-urile primite de fotografiile publicate
în albumul concursului disponibil pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru.

Acordarea premiilor

Vor fi acordate trei premii constând în tablete, fiecare în valoare de 300 euro, TVA inclus. Se poate acorda un
Reţeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea
cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local. În România reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei
Europene în România şi are 31 de Centre de Informare Europe Direct, 14 Centre de Documentare Europeană şi peste 20 de
experţi în politici europene Team Europe care au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă.
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singur premiu per participant.
Câştigătorii pot revendica premiul după transmiterea unei copii scanate a cărţii de identitate la adresa de e-mail:
europedirect@adrcentru.ro. În cazul în care câştigătorul nu va transmite organizatorilor copia scanată a cărţii de
identitate în decurs de 7 zile, premiul va fi acordat următorului concurent calificat.
Câștigătorii concursului vor fi anunțați oficial în data de 4 noiembrie 2014, pe pagina de internet
www.europedirect-adrcentru.ro, secţiunea Concursuri. Ceremonia de acordare a premiilor va avea loc în cursul lunii
noiembrie 2014. În cazul în care nu este posibilă participarea premianților la evenimentul de premiere, premiile se
vor transmite prin poştă la datele de contact indicate în momentul înscrierii.

Condiţii de participare

La acest concurs pot participa persoanele fizice cu vârsta de peste 14 ani, cu domiciliul în judeţele Alba, Braşov,
Covasna, Harghita, Mureş sau Sibiu, care se înscriu în concurs prin transmiterea fotografiilor pe adresa de email: europedirect@adrcentru.ro.
La concurs nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct, familiile
acestora - soţ/soţie şi rude până la gradul ll, inclusiv. De asemenea, nu se pot înscrie nici angajaţii ADR Centru și
rudele de gradul I ale acestora.
1.

Reguli de participare

Transmiteți fotografiile pe adresa de e-mail: europedirect@adrcentru.ro, până la data de 30 septembrie
2014.
Dimensiuni și format:
- culoare: alb-negru sau color
- dimensiunea maximă: 4 MP; dimensiunea minimă: 500 pix/ foto
- formatul de fișier: jpg
Atenţie! Pentru a fi recepționat p e adresa de e-mail a concursului, mesajul poate avea dimensiunea de
maxim 10 MB. În cazul în care fotografiile depășesc acest volum, se vor transmite în mai multe mesaje.

2.
3.

Precizați denumirea obiectivului promovat și localizarea acestuia.
Includeți în e-mail datele dumneavoastră de contact: nume şi prenume, telefon, adresa poștală, adresă de
e-mail. În cazul în care vă veți afla printre câștigători, vi se va solicita o copie scanată a actului de identitate.

Precizări

1. Titlul fișierului va avea următorul format: Nume_Prenume_Locaţie, de exemplu:
Ionescu_Tudor_Cindrel.jpg
2. Fiecare participant poate include în concurs maxim 5 fotografii.
3. Imaginile nu se arhivează.
4. Imaginile trebuie să se încadreze în tema anunțată.
5. Fotografiile trimise trebuie sa fie originale, realizate de concuren
ți. Nu vor fi acceptate în concurs fotografii
preluate de pe internet.
6. Prin transmiterea imaginilorși înscrierea în concurs, c oncurenții îşi asumă faptul că au citit prezentul
regulament și își dau acordul privind postarea şi utilizarea fotografiilor pe în cadrul materialelor informative ale
ADR Centru, pe paginile de internet gestionate de ADR Centru sau pe pagina de Facebook a Centrului de
Informare Europe Direct Regiunea Centru. Prin înscrierea în concurs, participanţii îşi cedează dreptul asupra
imaginii.
7. Imaginile transmise de realizatori se supun legii drepturilor de autor; orice reproducere ale acestora de către
persoane terțe neimplicate în concurs în orice media, este interzisă de lege. Pentru drepturi de reproducere,
va fi contactat Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru.
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8. Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private, altele decât participantul la concurs, doar dacă au fost
realizate într-un spațiu public şi dacă acestea nu lezează dreptul persoanei la viața privată.
9. Prin transmiterea fotografiei, se înţelege că orice concurent a solicitat și obținut acordul expres al persoanelor
care apar în fotografiile trimise cu transformarea imaginii în imagine publica şi cu privire la participarea lor la
concurs.
10. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nici o fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a
participării cu fotografii la acest concurs. În cazul în care concurentul este minor, răspunderea pentru
fotografiile transmise, precum şi pentru orice consecințe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs
va reveni părintelui sau ocrotitorului legal conform legislației civile.
11. Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.
12. Premiile se acordă în obiecte. Nu se va acorda suma de bani echivalentă.

Atenţie!

 Organizatorii nu sunt responsabili pentru conținutul materialelor transmise de participanții la concurs și
nici pentru litigiile privind drepturile de autor în care participanții sunt implicați sau care pot deriva
din participarea acestora la prezentul concurs.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru fotografiile transmise de participanții în concurs pe altă adresă
e-mail decât cea comunicată în regulament sau în afara perioadei de transmitere
comunicată în regulament.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru imposibilitatea de a contacta participanții la concurs ca urmare
a datelor de contact eronate transmise de participanți.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru nicio cheltuială a participan
ților la concurs și nici pentru
cheltuielile de deplasare în vederea primirii premiilor de către câștigătorilor.
 Materialele pot fi înscrise în concurs numai cu acceptul deţinătorului de drepturi de autor asupra
materialelor.
 În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile
stipulate de regulamentul oficial al concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi
beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi din partea organizatorului.
 Prin acceptarea premiilor, câştigătorii îşi exprimă acordul ca numele şi fotografiile lor, precum şi
valoarea premiilor câştigate în această campanie să fie făcute publice.

Declaraţie de Confidenţialitate

 Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile
ulterioare legate de participarea la acest concurs.
 Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi
privind libera circulaţie a acestor date.
 Informatiile sunt înregistrate şi stocate atâta timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare legate de
participarea la concurs.

