Regulamentul concursului de fotografie organizat de catre d’Oro Tea
in perioada 13-30 iunie 2016
1. Organizare:
1.1.
1.2.

Concursul este organizat de catre magazinul online d’Oro Tea, reprezentat de
MANDELBAUM SRL, denumit in continuare "organizator".
La concurs poate participa orice utilizator, cu domiciliul stabil in Romania (premiul va fi
expediat doar pe teritoriul tarii).

2. Tema si perioada de desfasurare a concursului:
2.1.
2.2.

Tema concursului este: “Ceaiul preferat de vară – de la preparare la servire”
Calendarul desfasurarii concursului:
- 13 Iunie - 30 Iunie 2016: inscrierea lucrarilor
- 1- 2 Iunie: Jurizarea si anuntarea castigatorilor

3. Inscrierea fotografiilor:
3.1.
Fiecare utilizator poate inscrie cel mult o fotografie in cadrul concursului. Vor fi
descalificati utilizatorii ce incearca sa introduca in concurs mai multe fotografii. Odata cu
inscrierea fotografiei, participantul este de acord ca aceasta sa fie publicata pe pagina de
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Facebook d’Oro Tea si pe site-ul organizatorului (doro-tea.ro/blog), in galeria concursului.
Pentru a putea fi inscrisa in concurs fiecare fotografie va trebui sa fie uploadata pe wallul paginii de Facebook al organizatorului, la adresa facebook.com/dorotea.ro.
Fotografiile inscrise vor putea fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast,
saturatie, nivele de culoare si crop. Nu se pot adauga sau elimina elemente din imagine.
Nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea mai multor fotografii (colajul). Orice alt
procedeu de procesare in afara de cele enumerate mai sus va duce la descalificarea
imaginii respective.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a refuza inscrierea fotografiilor in concurs care contin
semnatura, data, rama sau alte insemne grafice pe imagine. Totodata, ne rezervam
dreptul de a refuza inscrierea fotografiilor ce au o calitate indoielnica (rezolutie mica,
imagine neclara, nerespectarea temei concursului etc).
Participantul declara in mod implicit prin inscrierea imaginii in concurs ca este
detinatorul drepturilor de autor asupra acesteia si isi asuma toate consecintele legale in
cazul in care se dovedeste ca nu detine drepturile intelectuale asupra fotografiei.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot
aparea ca urmare a participarii cu fotografii la acest concurs. De asemenea, in cazul in
care utilizatorul nu este detinatorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va
primi premiul stabilit pentru etapa respectiva si va fi descalificat.
Nu vor fi acceptate in concurs fotografii ce contin sau instiga la orice forma de violenta
sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen. Totodata, nu vor fi

acceptate imagini ce contin publicitate, materiale promotionale sau alte sigle/branduri
3.7.
3.8.

3.9.

vizibile, cu exceptia d’Oro Tea.
Drepturile asupra imaginilor inscrise in concurs apartin autorilor acestora.
Inscrierea in concurs implica acordul autorului ca materialele participante realizate de
acesta sa poata fi folosite de catre organizatori pe site-ul propriu (afisarea imaginilor
inscrise in galeria concursului) sau in scopul promovarii concursului.
In cazul in care varsta concurentului este sub 18 ani (este minor), participarea la concurs
este conditionata de acordul parintelui sau ocrotitorului legal conform legislatiei.
Astfel raspunderea pentru fotografiile transmise precum si pentru orice consecinte ce ar

putea decurge din participarea la acest concurs va reveni parintelui sau ocrotitorului
legal.
4. Premiile acordate:
1. Fotografiile castigatoare vor fi alese de catre juriu, dintre imaginile participante la concurs,
aprobate si vizibile pe wall-ul paginii de Facebook: facebook.com/dorotea.ro.
5. Jurizare
5.1.
Jurizarea va fi facuta de catre membrii echipei d’Oro Tea.
5.2.

Decizia alegerii fotografiei castigatoare pe baza juriului va fi definitiva, irevocabila si nu
va trebui justificata.

6. Premiile oferite si modalitatea de livrare a acestora
6.1.

Premiile sunt:
Premiul 1: Un ceainic de sticlă Lotus + Cartea ceaiului verde + două ceaiuri gustoase de
vară, a câte 50g.
Premiul 2: O cană Tartan Highland Fling 330ml + două ceaiuri gustoase de vară, a câte
50g.
Premiul 3: O cană în carouri 350ml + două ceaiuri gustoase de vară, a câte 50g.
Mențiuni: 5 vochere de 50 RON, valabile pentru comenzi în valoare de peste 200 lei.

6.2.

Premiile 1,2 și 3 vor fi livrate prin curier rapid sau Poșta Română, la adresa pe care
câștigătorul o va furniza după încheierea concursului. Costurile de livrare sunt suportate
de organizator. Mențiunile vor fi trimise prin e-mail sau pe Facebook, la o adresă pe care
câștigătorul o va furniza după încheierea concursului.

7. Prevederi finale
7.1.
Imaginile care nu respecta prevederile din acest regulament vor fi excluse din concurs.
7.2.
Prin inscrierea si participarea la acest concurs, concurentul declara ca a citit si este de
acord cu acest regulament.
7.3.
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a aduce modificari acestui regulament
oricand si ori de cate ori este necesar, fara nici o obligatie si fara o instiintare in prealabil.

