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PEFC Concurs Foto PEFC 2021 “Oamenii pădurilor,pădurile oamenilor”– Termeni și condiții 

 

1. Despre concurs 

 

1.1. Concursul „Oamenii pădurilor,pădurile oamenilor ” este deținut și condus de PEFC România 

1.2. Concursul este deschis tuturor, de la fotografii profesioniști până la iubitorii de pădure. 

1.3. Scopul concursului este de a conștientiza despre importanța pădurilor noastre, subliniind de 

ce trebuie să le gestionăm durabil - și să obținem câteva imagini frumoase ale pădurilor 

noastre și ale oamenilor care trăiesc, muncesc și se joacă în ele! 

1.4. Înscrierea în concurs este gratuiă. 

1.5. Date 

1.5.1. Concursul se deschide pentru înscrieri pe 22 aprilie 2021. 

1.5.2. Termenul limită pentru înscrieri este 5 iunie 2021. 

1.5.3. Câștigătorii vor fi anunțați până la 1 iulie 2021. 

 

2. Condiții pentru însrieri 

2.1. Fotografiile pot fi trimise doar prin Instagram, folosind hashtag-ul #2021pefcfoto 

2.2. Participanților li se permite să înscrie 5 imagini în concurs. Dacă PEFC consideră că 

participantul a depășit limita de înscriere a imaginilor, prin mai multe conturi sau prin orice 

alte mijloace, PEFC poate descalifica participantul la concurs. 

2.3. Înscrierile trebuie trimise digital. 

2.4. Dimensiunea fișierului imaginii nu trebuie să depășească 10 MB și se recomandă să fie de cel 

puțin 2000 pixeli pe cea mai lungă dimensiune. 

2.5. Imaginile trebuie depuse până la miezul nopții de pe 5 iunie 2021. 

2.6. Imaginile nu trebuie să includă filigrane, rame sau semnături. 

2.7. Imagini alb-negru sunt eligibile. 

 

3. Eligibilitatea 

3.1. Concursul „Oamenii pădurilor,pădurile oamenilor” este deschis tuturor cetățenilor României 

- în afară de oricine este asociat concursului, inclusiv angajaților PEFC România(cu partenerii 

și familia lor), membrilor consiliului de administrație și membrilor juriului. 

3.2. Participantul trebuie să fie creatorul original al lucrărilor de artă și să dețină drepturile de 

autor. 

3.3. Imaginile nu trebuie să fie licențiate sau legate prin orice drepturi care vor intra în conflict cu 

concursul. 

3.4. Este responsabilitatea participantului să se asigure că toate permisiunile necesare sunt 

obținute de la orice persoană prezentă într-o fotografie. 
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4. Etica 

4.1. Participanților li se permite să facă ajustări digitale care să mențină integritatea imaginii. 

4.2. Nu este permisă nici o modificare fizică a imaginii. Nu puteți, de exemplu, să adăugați sau să 

eliminați plante, obiecte, animale, oameni, peisaje sau părți din animale, plante, oameni sau 

peisaje. 

4.3. Reglajele digitale acceptate includ dodging și ardere, modificări ale tonului și contrastului și 

decupare, precum și tehnici de HDR, panoramele legate și focus stacking. 

4.4. Dacă se consideră că imaginea nu respectă restricțiile privind manipularea digitală, PEFC își 

rezervă dreptul de a descalifica orice imagine care consideră că nu are autenticitate. 

4.5. O imagine va fi respinsă dacă se pare că imaginea a fost realizată în așa fel încât legea 

protecției animalelor sau cerințele privind bunăstarea animalelor să fi fost încălcate; speciile 

sau habitatele protejate au fost compromise; sau imaginea a fost realizată într-o manieră 

iresponsabilă. 

 

5. Jurizarea 

5.1. Înscrierile câstigătoare vor fi selectate de un juriu format de PEFC România 

5.2. Toate înscrierile vor fi evaluate în mod anonim. 

5.3. Judecătorii își rezervă dreptul de a nu acorda niciun premiu dacă, în opinia lor, niciuna dintre 

înscrieri nu îndeplinește standardul cerut. 

5.4. Decizia judecătorilor este definitivă și nu vor fi acceptate contestații 

5.5. Premiul internațional pentru concursul 2021 PEFC Photographer of the Year va fi acordat 

imaginii unice considerate a fi cele mai interesante și mai creative. 

 

6. Câștigătorii 

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați până la 1 iulie 2021. 

6.2. Imaginile câștigătoare vor fi premiate cu: 

-Locul 1-Două nopți de cazare cameră dublă Hotel Peștera cota 1610 în Munții Bucegi, 

patru stele (https://www.hotelpestera.ro/), mic dejun inclus, tur ghidat într-o pădure 

certificată PEFC-o zi. 

-Locul 2-Două nopți de cazare camera dublă Hotel Perla din Slănic Moldova, patru stele 

(http://hotelperlaslanic.ro/)  ,mic dejun inclus, tur ghidat într-o pădure certificată PEFC-o 

zi. 

-Locul 3-voucer 1000 de lei pentru achiziționarea de echipamente foto  

6.3. Primele cinci imagini vor fi înscrise în concursul internațional 2021 PEFC Photographer of the 

Year 

 

7. Premii 

7.1. Informații generale 

7.1.1. Toate premiile sunt netransmisibile. 

7.1.2. PEFC își rezervă dreptul de a înlocui întregul sau o parte din orice premiu listat cu o 

alternativă de valoare monetară egală (însă participantul nu va avea dreptul să 

solicite acest lucru) 

7.1.3. Premiile trebuie revendicate în termen de un an de la anunțarea câștigătorilor 

concursului sau vor fi pierdute. 

 

https://www.hotelpestera.ro/
http://hotelperlaslanic.ro/


 
 

Concurs Foto PEFC 2021-temeni și condiții  Pagina 3 din 4 

 

7.2. Premiile concursului național 

Premiile concursului national sunt detaliate la punctul 6.2. Acestea însumează un total de 

1000 EURO. Data la care se va pune în practică premiul (cazare și tur ghidat) se vor hotărî de 

comun acord între câștigător si PEFC România.  

7.3. Premiile concursului internațional 

7.3.1. Câștigătorul premiului 2021 PEFC Photographer of the Year va primi un premiu în 

numerar de 2000 CHF. 

7.3.1.1. Câștigătorul premiului 2021 PEFC Photographer of the Year va fi anunțat în 

cadrul Săptămânii de certificare forestieră PEFC 2021. Câștigătorul va fi 

informat până la 31 august 2021. 

7.3.2. Cele 12 cele mai bine plasate imagini vor fi, de asemenea, prezentate în calendarul 

2022 PEFC „ Experience Forests, Experience PEFC”, și vor fi evidențiate în cursul 

anului 2022 pe site-ul web PEFC International (www.pefc.org) și pe platformele de 

socializare. 

 

8. Drepturi de autor și utilizare 

8.1. Participanții rămân deținătorii drepturilor de autor asupra oricăror imagini pe care le 

transmit. 

8.2. Prin participarea la concurs, participanții acordă PEFC o licență neexclusivă, fără costuri și 

perpetuă, de reproducere, publicare și comunicare spre public prin orice mijloace și 

expunerea imaginii și copiilor imaginii lor în toate mass-media din întreaga lume în relație cu 

organizația, inclusiv, dar fără a se limita utilizarea în contextul: 

8.2.1. Includerea în www.pefc.org și alte site-uri web PEFC, site-uri web ale membrilor 

PEFC, social media și buletine informative. 

8.2.2. Includerea în materiale promoționale, de presă și de marketing (cum ar fi articole de 

presă și broșuri) asociate cu PEFC și membrii săi. 

8.2.3. Afisare in expozitii. 

8.3. Orice fotografie utilizată de PEFC va purta o linie (de ex., Numele fotografului). Orice eșec în 

a oferi această linie,nu se consideră o încălcare a oricăror drepturi, atâta timp cât PEFC va 

depune eforturi rezonabile pentru a remedia această defecțiune într-o perioadă rezonabilă 

de la data notificării acestui defect.  

8.4. PEFC își rezervă dreptul de a decupa imaginea, dacă este necesar. 

8.5. Participanții pot fi contactați pentru a negocia utilizarea fotografiei pe mărfuri licențiate (de 

exemplu, afișe, imprimeuri). 

8.6. Participantul este responsabil pentru orice cerere formulată de un terț împotriva înscrierii. 

 

9. Disclaimer 

9.1. Informațiile furnizate în acești termeni și condiții sunt corecte, dar PEFC își rezervă dreptul 

de a schimba oricare dintre acestea fără o notificare prealabilă. Prin participarea la 

concurs, se va considera că participanții au fost de acord cu acești termeni și condiții. 

Orice încălcare a acestor termeni de către un participant îi anulează participarea. Dacă s-a 

produs o încălcare, dar este descoperită după acordarea unui premiu, organizatorii pot 

solicita returnarea acelui premiu. 
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10. Protecția datelor cu caracter personal 

10.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi gestionate în conformitate cu 

principiile Legii privind protecția datelor din 1998 sau a General Data Protection Regulator 

(GDPR), după caz. 

10.2. Deținatorii concursului  vor colecta date cu caracter personal despre participanți (și 

despre părintele / tutorele acestuia, dacă este cazul), la momentul înregistrării,necesare  

pentru a administra concursul și / sau toate activitățile asociate. 


