
Brieful oficial al competiției de design  

“Meseriaşii sunt pe 123RF” 
 

 

Care e ideea? 
Acum e momentul să arăți cât de meseriaş artist vizual ești! Combină 5 imagini de pe 123RF.com într-

o fantastică epopee a creativității tale, care să ilustreze ideea “Opriți distrugerea pădurilor”. Talentul 

tău și resursele noastre merită puse în slujba unei cauze importante. Vrem să creăm împreună un 

vizual care să inspire, să motiveze, să impresioneze.  

Poți câștiga un iPhone 6, o bicicletă TREK Marlin 5 29-er sau o tabletă grafică WACOM INTUOS PRO L, 

ori  unul din cele 5 pachete formate din abonamente la Luerzer's Archive și câte 75 de credite pentru 

123RF.com, și evident, gloria eternă de minunat artist vizual.  

 

 

LIVRABILE - Ce așteptăm de la tine?  
Creează un vizual spectaculos cu tema “Opriți distrugerea pădurilor” folosind 5 imagini luate exclusiv 

de pe www.123rf.com. 

Atenție, imaginile trebuie să fie din categoriile PHOTOGRAPHY, nu VECTOR ILLUSTRATION. Imaginile 

pot fi folosite ca atare sau prelucrate în cadrul creaţiei finale. Vezi mai jos modalitatea de obţinere a 

imaginilor.  

Trebuie combinate obligatoriu 5 imagini, din categorii diferite (ex: Fashion, Tree, Sensual, etc). 

Vizualul nu trebuie să conțină text. Foloseşte template-ul de înscriere. 

Vizualul trebuie încărcat la adresa http://creator.iqads.ro/123RF, împreună cu o descriere text (în 

câmpul de descriere din secţiunea de Înscriere) care să arate codurile lor fotografiilor folosite (ex: 

Imagini: 5415398 Retro, 10485493 Tree, 15314508 Businesswoman City, 18179758 Wild Bird, 

24485485 Trendy Fashion). 

Lucrările înscrise care respecta specificaţiile din brief şi regulament vor fi aprobate şi se vor afișa pe 

platforma TheCreator, pe pagina de Facebook 123RF România și pe blogul www.123RF.com.  

 

PREMII  
Locul 1: 1 telefon iPhone 6 (16 Gb) 

Locul 2: la alegere,  1 bicicletă TREK Marlin 5 29-er sau 1 Tabletă Grafică WACOM INTUOS PRO L 

Locul 3, 4, 5, 6: cate un pachet format din: un abonament Luerzer Archive + 75 de credite descărcare 

imagini de la www.123RF.com. 

http://www.apple.com/iphone-6/
http://www.trekbikes.com/uk/en/bikes/mountain/sport/marlin/marlin_5/
http://www.wacom.com/en-us/products/pen-tablets/intuos-pro-large
http://www.iqads.ro/mediacontinut/Proiecte/123RF_Template_Inscriere.psd


Premiu de popularitate din partea publicului larg (cea mai votata lucrare): 1 pachet format din un 

abonament de 1 an de zile la Luerzer’s Archive și 100 de credite pentru 123RF.com 

Toate lucrările aprobate vor fi expuse pe FB 123RF România și pe blogul www.123RF.com 

 

Jurii și criterii de evaluare 
Lucrările vor fi evaluate de un juriu profesionist (60% din nota finala) și de juriul publicului larg (40% 

din nota finală, oricine are cont și voteaza pe platforma TheCreator).  

Criteriile de jurizare folosite de juriul profesionist sunt:  

- creativitatea ideii, 25%,  
- calitatea execuției, 25%.  
- adecvarea la brief, 25% 
- impresia personală a fiecărui jurat, 25% 
 

Recomandăm și publicului larg să folosească aceleași criterii atunci când analizează lucrările.  

 

ÎNSCRIERE ȘI DEADLINE-URI 
Dacă încep deja să-ți vină idei, poți înscrie lucrarea ta în competiție, până pe 30 septembrie 2015, ora 

serverului 23:59. 

Fiecare înscriere trebuie făcută sub forma unui singur fișier-imagine, la http://creator.iqads.ro/123RF  

(lucrat cu un program de grafică, Photoshop, Illustrator). 

Deadline-uri 

Înscriere: 5 august - 30 septembrie 2015  
Votare publica: 5 august – 15 octombrie 
Anunțarea câștigătorilor: 20 octombrie 
 

Pentru cine e concursul? 
Pentru toți cei care au vrut vreodată să-și arate măiestria în Photoshop. Și o pun în sprijinul salvării 

mediului înconjurător. 

 

PE SCURT 

Scurt ghid de înscriere în concurs: 
1. 123RF va aloca în mod GRATUIT câte 10 de credite fiecărui concurent ce se va înregistra la 

https://www.123rf.com, pentru a fi folosite la descărcarea imaginilor alese pentru realizarea 

lucrării. 

2. Concurenții pot descărca GRATITUIT cel mult 5 imagini de dimensiunea (ATENȚIE) “M”! 

3. Lucrarea nu trebuie să conțină niciun fel de text.  

4. Cele 5 imagini diferite, luate exclusiv de pe 123RF, trebuie sa fie din categorii diferite (ex: 

Fashion, Tree, etc) 

5. Lucrarea finală trebuie să fie inscrisa pe formatul template-ului de înscriere, JPEG, JPG sau 

PNG.  

http://creator.iqads.ro/123RF
http://www.iqads.ro/mediacontinut/Proiecte/123RF_Template_Inscriere.psd


6. Odată finalizată lucrarea, aceasta va fi înscrisă în concurs la 

http://www.TheCreator.ro/123RF/adauga_creatie, nu mai târziu de 30.09.2015, ora 

serverului 23.59.  

7. La înscrierea lucrării, concurentul trebuie să specifice codurile imaginilor folosite pentru 

realizarea acesteia și să atașeze și un JPG A4 cu imaginile folosite.  

8. Un concurent poate înscrie în concurs o singură lucrare.  

Cum iei cele 5 imagini de pe 123RF: 
1. Pentru a-ti face cont si pentru a putea descarca gratuit din 123RF imaginile necesare creatiei 

tale da click aici.  

2. Daca urmezi link-ul, iti va fi afisat un cod (serial number si un activation PIN). Cu aceste date 

iti poti face cont gratuit in 123RF si primesti cele 10 credite necesare descarcarii imaginilor pe 

care le alegi.  

3. Iti faci cont aici. 

4. Ai grijă când îţi alegi imaginile preferate. Un concurent poate înscrie în concurs o singură 

lucrare.  

 

 

Ce e 1223RF?  
123RF oferă peste 41 de milioane de fotografii, vectori, filme și fișiere audio de calitate și o 

flexibilitate de neegalat la licențiere și plată. Mai mult de 35.000 de producții noi sunt încărcate zilnic 

pe www.123RF.com, ceea ce conferă  contributorilor o șansă importantă de a-și promova și valorifica 

creațiile la scară globală.  

Aruncă-ți un ochi prin fotografiile disponibile, alege din ele și fă cea mai tare operă de artă. Planeta 

abia așteaptă să o vadă! 

Meseriaşii iau fotografii de pe 123RF.com. 

 

http://creator.iqads.ro/123RF
http://creator.iqads.ro/123RF/brief#cod123rf
https://www.123rf.com/register.php?cardactivation=1

