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Termeni și condiții - Concurs Foto PEFC 2022 “Oamenii 

pădurilor,pădurile oamenilor” 

1. Despre concurs 

1.1. Concursul “Oamenii pădurilor,pădurile oamenilor”  este deținut și organizat de PEFC 

România 

1.2. Concursul este deschis oricui are peste 16 ani, de la fotografi profesioniști la iubitori de 

natură. 

1.3. Scopul concursului este de a crește gradul de conștientizare a importanței pădurilor 

noastre, subliniind de ce trebuie să le gestionăm în mod durabil – și de a obține imagini 

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

1.4. Înscrierea la concurs este gratuită.     

1.5. Calendar 

1.5.1. Concursul se deschide pentru înscrieri pe 22 aprilie 2022. 

1.5.2. Termenul limită pentru înscrieri este 5 iunie 2022. 

1.5.3. Câștigătorii vor fi anunțați până la 1 iulie 2022. 

2. Condiții de înscriere 

2.1. Fotografiile pot fi trimise numai prin Instagram, folosind hashtag-ul #2022pefcfoto 

2.2. Înscrierile trebuie depuse digital. 

2.3. Dimensiunea fișierului nu trebuie să depășească 10MB și se recomandă să fie de cel puțin 

2000 pixeli pe cea mai lungă lungime. 

2.4. Imaginile trebuie trimise până la miezul nopții, pe 5 iunie 2022. 

2.5. Imaginile nu trebuie să includă filigrane, borduri sau semnături. 

2.6. Imaginile alb-negru sunt eligibile. 

3. Eligibilitate 
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3.1. Concursul “Oamenii pădurilor,pădurile oamenilor” este deschis oricărei persoane cu vârsta 

de peste 16 ani, cu excepția oricărei persoane asociate concursului, inclusiv angajaților PEFC 

România și familiei acestora, membrilor consiliului de administrație și juraților. 

3.2. Participantul trebuie să fie creatorul original al operei de artă și unicul proprietar al 

drepturilor de autor. 

3.3. Imaginile nu trebuie să fie licențiate sau înstrăinate de niciun drept care va intra în conflict 

cu concursul. 

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

obținute de la orice persoană prezentă în imagine (sau de la părinții/tutorii acestora, în 

cazul în care sunt prezentați copii sub 16 ani). 

4. Etică 

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

4.2. Nu este permisă efectuarea de modificări fizice ale imaginii. Nu aveți dreptul, de exemplu, 

să adăugați sau să eliminați plante, obiecte, animale, oameni, peisaje sau orice părți ale 

animalelor, plantelor, oamenilor sau peisajului. 

4.3. Ajustările digitale acceptate includ evitarea și arderea, modificări ale tonului și contrastului 

și decuparea, precum și tehnici de imagistică high dynamic range, panorame și focus 

stacking. 

4.4. În cazul în care se consideră că imaginea nu respectă restricțiile privind manipularea 

digitală, PEFC își rezervă dreptul de a descalifica orice imagine pe care o consideră lipsită de 

autenticitate. 

4.5. Participanții nu trebuie să fi încălcat nicio lege atunci când realizează imaginea. 

4.6. O imagine va fi respinsă dacă există bănuiala că imaginea a fost realizată astfel încât este 

posibil ca legislația privind fauna sălbatică sau cerințele privind bunăstarea animalelor să fi 

fost încălcate; speciile sau habitatele protejate au fost compromise; sau imaginea a fost 

altfel realizată într-un mod iresponsabil. 

5. Jurizarea 

5.1. Înscrierile câștigătoare vor fi selectate de un juriu ales de PEFC România. Fiecare membru al 

juriului va alege 5 fotografii pe care le consideră potențial câștigătoare, apoi dintre acestea 

de comun acord, vor fi alese fotografiile care vor merge la etapa internațională, cât și 

primele trei fotografii care vor primii premii.  

5.2. Toate înregistrările vor fi evaluate anonim. 

5.3. Juriul  își rezervă dreptul de a nu acorda nicio hotărâre în cazul în care, în opinia lor, niciuna 

dintre înregistrări nu îndeplinește standardul cerut. 

5.4. Decizia juriului 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 creative. 
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6. Câştigătorii 

6.1. Câștigătorii vor fi anunțați până la 1 iulie 2022. 

6.2. Imaginile câștigătoare vor fi premiate cu: 

6.3. -Locul 1-Două nopți de cazare cameră dublă Hotelpatru stele mic dejun inclus, tur ghidat 

într-o pădure certificată PEFC-o zi. 

 

6.4. -Locul 2-Două nopți de cazare camera dublă Hotel patru stele,mic dejun inclus, tur ghidat 

într-o pădure certificată PEFC-o zi. 

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

6.6. Primele cinci imagini vor fi înscrise în premiul internațional PEFC Fotograful Anului 2022. 

7. Premii 

7.1. Informații generale 

7.1.1. Toate premiile nu sunt transferabile. 

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

alternativă de valoare monetară egală (dar participantul nu va avea dreptul de a 

solicita acest lucru). 

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

concursului sau vor fi pierdute. 

7.2. Premii naționale 

7.2.1. 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. Premii internaționale 

7.3.1. Câștigătorul premiului 2022 PEFC Photographer of the Year va primi un premiu în 

numerar de 2000 CHF. 

 

7.3.1.1. Câștigătorul premiului 2022 PEFC Photographer of the Year va fi anunțat în 

noiembrie 2022. Câștigătorul va fi informat până la 31 august 2022. 

7.3.2. Cele mai bine plasate 12 imagini vor apărea în calendarul PEFC 2023 "Experience 

Forests, Experience PEFC" și vor fi evidențiate pe parcursul anului 2023 pe site-ul 

PEFC International (www.pefc.org) și pe platformele de social media.  

8. Drepturi de autor și utilizare 

8.1. Participanții rămân deținătorii drepturilor de autor pentru orice imagini pe care le transmit. 

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

și perpetuă de a reproduce, publica și comunica publicului prin orice mijloace și de a-și 

expune imaginea (imaginile) și copiile imaginii (imaginilor) lor în toată mass-media din 

întreaga lume în legătură cu organizația, inclusiv, dar fără a se limita la toate utilizările în 

contextul:  

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

PEFC, rețele sociale 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. Expunere în expoziții. 

8.3. Orice fotografie utilizată de PEFC trebuie să poarte o linie de credit (de exemplu, © numele 

fotografului).  Orice nefurnizare a unei astfel de linii de credit nu se consideră a fi o 

încălcare, atât timp cât PEFC depune toate eforturile rezonabile pentru a rectifica o astfel 

de neîndeplinire a obligațiilor într-un termen rezonabil de la data notificării unei astfel de 

neîndepliniri a obligațiilor. 

8.4. În cazul în care imaginea participantului este aleasă drept câștigătoare, oricare dintre 

concursurile naționale sau internaționale, numele și numele de utilizator Instagram al 

acestuia (dacă este cazul) vor fi publicate online și tipărite și partajate cu terțe părți atunci 

când acest lucru este strict necesar pentru administrarea și comunicarea concursului. 

8.5. PEFC își rezervă dreptul de a decupa imagini, dacă este necesar. 

8.6. Participanții pot fi contactați pentru a negocia utilizarea înregistrării pe marfa licențiată (de 

exemplu, afișe, tipărituri). 

8.7. 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 modifica oricare dintre acestea fără notificare prealabilă. Prin participarea la concurs, 

se va considera că participanții au fost de acord să respecte acești termeni și condiții. Orice 

încălcare a acestor termeni de către un participant va anula intrarea lor. Dacă a avut loc o 

încălcare, dar este descoperită după acordarea unui premiu, atunci organizatorii pot solicita 

returnarea premiului respectiv. 

10. Protecția datelor 

10.1. Pentru a administra și a comunica concursul de fotografie, PEFC România și PEFC 

International colectează unele date cu caracter personal despre participanți în conformitate 

cu principiile Legii federale elvețiene privind protecția datelor (D-DPA) și ale Autorității 

Generale de Reglementare a Protecției Datelor (GDPR) a Uniunii Europene, după caz. Datele 

cu caracter personal colectate pot include numele complet al participanților, adresa de e-

mail, numele de utilizator Instagram și țara de reședință. Aceste informații sunt necesare 

pentru funcționarea normală a concursului de fotografie PEFC. Numele tău și numele tău de 

utilizator Instagram pot fi puse la dispoziția publicului în format tipărit și online și partajate 

cu terțe părți atunci când este necesar pentru administrarea și comunicarea concursului. 

10.2. Datele cu caracter personal privind participanții sunt păstrate pe o durată de cinci (5) ani de 

la încheierea concursului de fotografie. Datele vor fi apoi șterse. Pentru participanții cu 

fotografii câștigătoare, următoarele date cu caracter personal (numele complet și e-mailul) 

vor fi păstrate din motive legate de drepturile de autor. La cerere, PEFC România și PEFC 

International pot furniza participanților informații despre datele cu caracter personal pe 

http://www.pefc.org/
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care le deține. Participanții au dreptul de a-și accesa sau verifica datele cu caracter personal 

și de a le modifica, transfera, corecta sau șterge în orice moment. În cazul în care 

participanții doresc să exercite unul dintre aceste drepturi de protecție a datelor, aceștia 

pot contacta request@pefc.org.  

10.3. Prin înscrierea în concurs, participanții sunt de acord cu această procedură de tratare a 

datelor. În cazul în care participanții nu doresc utilizarea acestor informații, participarea se 

anulează. 

mailto:request@pefc.org

