REGULAMENT CONCURS
“Fotograful oficial pentru musicalul perfect”
Perioada desfăşurării Concursului: 11 aprilie - 19 mai 2016

Articolul 1. Organizatorul Concursului
Art. 1.1. Concursul “Fotograful oficial pentru musicalul perfect” (numit în cele ce urmează şi
"Concursul") este organizat de SC OXYGEN PUBLIC RELATIONS SRL, cu sediul în Bucureşti,
sector 2, str. Dimitrie Paciurea, nr 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8739/2008, CUI
23910846, în parteneriat cu S.C. F64 STUDIO S.R.L., cu sediul în București, sector 5, str. Vigilenței
nr. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6743/2001, CUI 14080808.
În continuare, SC OXYGEN PUBLIC RELATIONS SRL va fi denumită “Organizator”, iar S.C. F64
STUDIO S.R.L., ”Partener”.
Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament
(„Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Concurs („Participant”).
Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condiţiile stabilite în prezentul
Regulament în perioada desfaşurării Concursului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa
Publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.
Art. 2.1. Concursul poartă numele “Fotograful oficial pentru musicalul perfect”, tematica fiind
surprinderea cadrelor care să rezume cel mai bine atmosfera și specificul musicalului ”My Fair
Lady”.
Art. 2.2. Concursul se desfăşoară în România, în perioada 11 aprilie – 19 mai 2016, online pe
platforma F64 dedicată concursurilor, la pagina web http://www.f64.ro/concurs

Articolul 3. Dreptul şi condiţiile de participare
Art. 3.1. La acest concurs pot participa toţi cei care completează formularul de înscriere disponibil la
pagina web http://blog.f64.ro/ și furnizează un link către un portofoliu personal valid și actualizat.

Articolul 4. Modul de desfăşurare al concursului
Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs trebuie să își aleagă, conform calendarului disponibil la
pagina web http://blog.f64.ro/, una dintre zilele de repetiții din perioada 20.04.2016 – 27.04.2016,
între orele 10:00 – 21:00.
Dupa alegerea zilei de repetiții, Organizatorul va contacta Participantul înscris pentru confirmare.
Ziua aleasă este singura zi pe care o vor avea la dispoziție pentru a face fotografiile necesare,
dintre care maxim 5 vor putea fi încărcate în platforma de concurs (http://www.f64.ro/concurs). În
urma acestei etape, Participanții intră în concursul pentru următoarele premii în bani, oferite de
Organizator, și în produse, oferite de Partener:

Premiul I: 800 de euro + Canon Selphy CP-910 Neagră – Wi-Fi imprimantă foto (125010143)
preț de listă 419.96 lei (http://www.f64.ro/canon-selphy-cp-910-neagra-wi-fi-imprimanta-foto10x15.html) și titulatura de ”Fotograf oficial My Fair Lady”
Premiul II: 400 de euro + Canon Selphy CP-910 Neagră – Wi-Fi imprimantă foto (125010143)
preț de listă 419.96 lei (http://www.f64.ro/canon-selphy-cp-910-neagra-wi-fi-imprimanta-foto10x15.html)
Premiul III: 300 de euro + Canon Selphy CP-910 Neagră – Wi-Fi imprimantă foto (125010143)
preț de listă 419.96 lei (http://www.f64.ro/canon-selphy-cp-910-neagra-wi-fi-imprimanta-foto10x15.html)
Art. 4.2. Fotografiile pot fi procesate minimal (levels, contraste, saturatie, vibrance, color balance
etc.), nu se accepta însă colajele.
Art. 4.3. Toate fotografiile înscrise în concurs vor fi jurizate, iar câştigatorul va fi ales, în procent de
70%, pe baza votului juriului alcătuit din câte un reprezentant din partea Organizatorului și un
reprezentant F64 (numit în cele ce urmează și ”Juriul”), conform criteriilor fotografice (creativitate,
detalii, compoziţie, cromatică, încadrare, poveste etc), și 30% în funcție de numărul de vizualizări ale
fotografiei pe platformă.
Art. 4.4 Câștigătorul locului I este numit și “Fotograful oficial My Fair Lady” și va fi prezent la
spectacolul din data de 26 mai 2016 în vederea realizării fotografiilor oficiale. Fotografiile realizate
vor fi folosite ulterior (cu credite) de către Organizator pentru comunicarea spectacolului în mediul
online și presa tradițională.
Art. 4.5 Fotografiile realizate de către cei trei câștigători vor fi folosite ulterior (cu credite) de către
Organizator pentru realizarea materialelor promoționale pentru spectacolul My Fair Lady.
Articolul 5. Perioada și etapele de desfășurare a concursului
Etapa 1: Trimiterea formularului de înscriere cu link direct către portofoliu și programarea pentru una
dintre repetițiile spectacolului, conform regulamentului (11 – 20 aprilie 2016)
Etapa 2: Realizarea de fotografii în timpul repetițiilor și înscrierea fotografiilor în concurs (20 – 27
aprilie 2016)
Etapa 3: Desfășurarea concursului, vizualizarea fotografiilor în platformă (28 aprilie – 11 mai 2016)
Etapa 4: Jurizarea (12 – 16 mai 2016)
Etapa 5: Anunțarea câștigătorilor (17 - 19 mai 2016)

Articolul 6. Condiţii de validare
Pentru ca un Participant la concurs să fie considerat valid, trebuie să îndeplinească cumulativ
urmatoarele:




Să încarce în platforma dedicată de concurs maxim 5 fotografii relevante pentru desfășurarea
spectacolului ”My Fair Lady”, în perioada 20 – 27 aprilie 2016.
Fotografiile trebuie să fie în format JPEG, fără semnătură/watermark, dată sau alte
însemne
Să respecte condițiile de desfășurare ale Concursului.

În acest sens, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu publica imaginile care nu respectă aceste
condiţii şi de a nu onora solicitările venite din partea Participanţilor care încalcă condiţiile de
organizare a Concursului printrun act de reacredinţă care poate fi considerat o fraudă, o tentativă de

fraudă sau un abuz. Prin fraudă se înţeleg: orice acţiune sau inacţiune a Participantului care constituie
o încălcare sau o tentativă de încălcare a obligaţiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea
la Concurs, cu intenţia de a produce fie Organizatorului, fie unui terţ, un prejudiciu de orice natură
sau de a obţine un folos necuvenit pentru şi / sau pentru o altă persoană sau acţiunea/ inacţiunea
Participantului care are drept consecinţă producerea unui asemenea prejudiciu sau obţinerea unui
asemenea avantaj.

Art. 7. Desemnarea câştigătorului
Art 7.1. Jurizarea se va desfăşura in perioada 12 – 16 mai 2016. Juriul va desemna un câştigător
conform criteriilor fotografice (compoziţie, cromatică, încadrare, emotie, poveste etc).
Art 7.2. Câştigatorii Concursului vor fi alesi de catre Juriu în perioada 17 – 19 mai 2016. Câştigatorii
Concursului vor fi anunţati pe pagina de Facebook F64 (https://www.facebook.com/F64.ro) si pe
blogul F64.ro (http://blog.f64.ro/), pe 19 mai 2016.

Art. 8. Premiul şi înmânarea acestuia
Art 8.1. Câştigatorii vor fi anunţati pe platforma de Facebook F64, pe blogul F64, pe e-mail si
telefonic, acestia având la dispoziţie 72 de ore de confirmare de la data anunţului de câştigare.
Art 8.2. Dupa validare, premiile în bani vor fi transferate în conturile câștigătorilor în decurs de 7 zile
lucrătoare, iar produsele vor fi trimise prin curier, conform datelor furnizate prin email.
Art 8.3. În cazul în care caştigătorii desemnati nu vor confirma premiul şi nu vor face dovada că
fotografia le aparţine, Organizatorul va înmâna premiile rezervelor desemnate de juriu.
Art 8.4. Premiile constau in bani, din partea Organizatorului, și produse, din partea Partenerului:
Premiul I: 800 de euro + Canon Selphy CP-910 Neagră – Wi-Fi imprimantă foto (125010143)
preț de listă 419.96 lei (http://www.f64.ro/canon-selphy-cp-910-neagra-wi-fi-imprimanta-foto10x15.html) și titulatura de ”Fotograf oficial My Fair Lady”
Premiul II: 400 de euro + Canon Selphy CP-910 Neagră – Wi-Fi imprimantă foto (125010143)
preț de listă 419.96 lei (http://www.f64.ro/canon-selphy-cp-910-neagra-wi-fi-imprimanta-foto10x15.html)
Premiul III: 300 de euro + Canon Selphy CP-910 Neagră – Wi-Fi imprimantă foto (125010143)
preț de listă 419.96 lei (http://www.f64.ro/canon-selphy-cp-910-neagra-wi-fi-imprimanta-foto10x15.html)
Art 8.5: Se vor oferi, în total, 1200 de euro și premii în valoare de 1260 lei (TVA inclus)
Art 8.6. La înmanarea premiilor, câştigatorii trebuie să facă dovada că fotografia câştigatoare le
aparţine si să prezinte o copie după cartea de identitate, pentru întocmirea proceselor verbale de
predare-primire.
Art 8.7. Plata impozitelor datorate de către câştigătorii premiilor se va face prin reţinere la sursa
(Organizatorul) conform prevederilor Codului Fiscal în baza Lg. 571/2003. Orice alte cheltuieli care
nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.

Articolul 9. Limitarea Răspunderii
Art. 9.1. Organizatorul Concursului nu îşi asumă răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la
deteriorările dovezilor ce atestă participarea la concurs.
Art. 9.2. Premiile în produse nu pot fi preschimbate în bani sau puncte, total sau parţial.

Articolul 10. Confidenţialitatea datelor
Art. 10.1. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, în modalităţile indicate în mod expres prin
Regulament, Participanţii la Concurs îşi exprimă acordul, expres şi neechivoc, ca datele lor cu
caracter personal să fie prelucrate de Organizator în vederea derulării Concursului.
Art. 10.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către
terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în
vigoare.
Art. 10.3. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor.
Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele
drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra
datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Art. 10.4. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit,
confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea,
dreptul de a se opune în orice moment ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu
excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita,
printro cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în
conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

Articolul 11. Taxe şi impozite
Organizatorul Concursului este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform
prevederilor legale în vigoare.

Articolul 12. Forţă majoră. Caz fortuit
Art. 12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din
motive independente de voinţa sa, de aşi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit
este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 12.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial
executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este
obligat să comunice participanţilor la Concurs cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la
apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 13. Litigii
Art. 13.1. Orice reclamaţie având ca obiect "Concursul" poate fi adresată în scris la adresa sediului
social al Organizatorului, specificată în acest Regulament, sau trimisă pe mail la office@oxygenpr.ro
în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 13.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecătoreşti române competente.

Articolul 14. Întreruperea Concursului
Art. 14.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe Concursul oricând pe parcursul desfăşurarii
acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare
(afişare pe site, semnalizare în magazine, email etc.).
Art. 14.2. În situaţia în care Concursul este întrerupt / suspendat, Organizatorul va acorda reducerile
în baza înregistrărilor online realizate până la data suspendarii sau întreruperii, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.

Articolul 15. Regulamentul Concursului
Art. 15.1. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe siteul oficial al concursului la
adresa http://www.f64.ro/concurs pe toată perioada de desfaşurare a Concursului.
Art. 15.2. Simpla participare la aceasta echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integral şi
necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce
priveşte Concursul.

Data: 11.04.2016
Organizator: Oxygen PR

