Regulamentul Oficial al competiţiei design de layout-uri cu
imagini din arhiva www.123RF.com derulat pe site-ul
www.TheCreator.ro/123RF în perioada 5 august 2015 – 20
octombrie 2015
Organizator:
S.C. Omogen SRL, persoană juridică de drept privat, cu sediul în județul Ilfov, Strada Platanului nr.
31, Corbeanca, număr de ordine în Registrul Cometului J23/70/2007, având codul fiscal 20572686 și
contul bancar IBAN RO48INGB0000999902914509, deschis la ING BANK – Titulescu, reprezentată
legal de Mihai Carder, în calitate de Administrator, denumită în continuare "Organizator".

Participanții:
La competiția de design și creație vizuală 123RF.com derulat pe site-ul www.TheCreator.ro/123RF în
perioada 5 august 2015 – 20 octombrie 2015 (denumită în continuare “Competiția”) poate participa
orice persoană fizică, cu domiciliul în România, cu varsta de peste 18 ani (împliniți la data începerii
Competiției), cu excepția angajaților Organizatorului și/sau ai celorlalte societăți implicate în mod
direct în organizarea și desfășurarea acestei Competiții.
Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament
(denumit in continuare "Regulamentul") potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul este
publicat și poate fi consultat pe durata Competiției prin vizitarea site-ului, la adresa
www.TheCreator.ro/123RF.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe parcursul derulării
Competiției, urmând ca astfel de schimbări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de
prezentare a acestor modificari pe site-ul Competiției.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica termenul-limită pentru înscrierea lucrărilor în
Competiție, pentru jurizarea lucrărilor și/sau pentru anunțarea câstigătorilor, cu condiția să anunțe
în prealabil acest lucru în mod public, pe www.TheCreator.ro/123RF.
Detalii privind desfășurarea Competiției
Competiția se desfășoară pe site-ul http://www.TheCreator.ro/123RF, în perioada 5 august 2015 –
20 octombrie 2015. Competiția se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
Participanții vor realiza un lay-out care să ilustreze ideea “Opriți distrugerea pădurilor” utilizând
exclusiv imagini descărcate exclusiv de pe www.123RF.com
Desfășurarea Concursului
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.
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2.
3.
4.
5.

Concurentii pot descărca GRATITUIT cel mult 5 imagini de dimensiunea (ATENȚIE) “M”!
Imaginile trebuie sa fie din categorii diferite.
Lucrarea nu trebuie să conțină niciun fel de text.
Lucrarea finală trebuie să fie pe formatul template-ului de inscriere disponibil aici
http://creator.iqads.ro/123RF/brief
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 in campul de descriere din sectiunea Inscriere.
8. Un concurent poate înscrie în concurs o singură lucrare.
Cum se intra in posesia celor 5 imagini de pe 123RF:
1. Pentru a crea un cont de utilizator si pentru a putea descarca gratuit din 123RF imaginile
necesare creatiei, participantii dau click aici.
2. Daca urmeaza link-ul, va fi afisat un cod (serial number si un activation PIN). Cu aceste date
participantii isi pot face cont gratuit in 123RF si primesc in cont cele 10 credite necesare
descarcarii imaginilor de care au nevoie (5 imagini, dimensiunea M).
3. Participantii isi creeaza cont la adresa:
https://www.123rf.com/register.php?cardactivation=1
Lucrările vor putea fi înscrise în competiție în perioada 5 august, ora 00:00, ora Romaniei – 30
septembrie 2015, ora 23.59, ora Romaniei, și vor putea fi votate în perioada 5 august, ora 00:00, ora
Romaniei – 15 octombrie, ora 23.59, ora Romaniei.
Pe măsură ce sunt primite înscrieri, vor fi admise și publicate pe platforma Competiției doar acelea
care respectă Brieful și Regulamentul Competiției.
Cele mai apreciate 7 lucrări, alese prin intermediul Juriului format din profesioniști si publicul larg,
vor fi promovate și premiate potrivit secțiunii Premii din Regulamentul de față.
Cerințe de design și tehnice pe scurt (rezumate din Brief, disponibil pe site-ul Competiției)
Nu este permisă folosirea unor designuri identice și/sau similare ca formă cu cele prezentate în
campania de promovare a Competiției.
Condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească toate lucrările înscrise în Competiție (denumite
în continuare „Lucrări”) sunt:
- fiecare lucrare trebuie să fie sub forma unui fișier imagine, care să respecte condițiile din Brief-ul
oficial al Competiției, disponibil pe site-ul Competiției, la adresa
http://www.iqads.ro/mediacontinut/Proiecte/Brieful_Oficial_123RF.pdf.
- formatele acceptate pentru înscrierea lucrărilor sunt JPEG, JPG sau PNG, în limita a 100 MB.
Lucrările vor putea fi înscrise în Competiție în perioada 5 august 2015, ora 00:00 – 30 septembrie
2015, ora 23:59, ora României, prin creare de cont și/sau logare pe platforma
www.TheCreator.ro/123RF, urmată de upload din contul propriu al unuia dintre autori, folosind
formularul din secțiunea Adaugă creație.
La upload-ul lucrării în platformă, autorul trebuie să precizeze titlul designului și numele său, în
câmpurile marcate pe pagina/formularul de înscriere, câmpuri destinate acestor informații.
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Autorul trebuie să se asigure că în contul de utilizator din care face înscrierea lucrării sunt corect
introduse și actualizate datele de contact: nume, prenume, e-mail și telefon.
La upload-ul lucrării în platformă, autorul trebuie să precizeze si codurile celor 5 imagini folosite, in
campul de descriere, marcat ca obligatoriu.
La realizarea lucrarii, autorul trebuie sa se asigure ca imaginile folosite sunt luate exclusiv de pe
123RF. In plus, ele trebuie sa faca parte din sectiunii diferite.
Lucrările trimise trebuie să fie originale și să respecte tema Competiției, așa cum este ea detaliată
în Brieful Competiției.
Este interzisă trimiterea lucrărilor pentru care participanții la Competiție nu dețin drepturi de autor
pentru lucrarea în ansamblu sau pentru părți din lucrare.
Observație: pentru imaginile descărcate de pe www.123RF.com drepturile de reproducere sunt
acordate in mod automat, DAR doar pentru utilizarea lor în acest concurs.
Organizatorul nu va lua în considerare lucrările pe care le consideră obscene, provocatoare sau care
încalcă în vreun fel prezentul Regulament, Legea drepturilor de autor sau alte legi românești,
precum și legislația Uniunii Europene, în vigoare la data Competiției.
Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru:
- nicio lucrare însușită în mod ilegal de către concurenți;
- folosirea imaginilor descărcate în cadrul Concursului pentru realizarea altor Lucrări decât cele ce au
drept scop participarea la Competiție;
- pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiuni
tehnice independente de voința Organizatorului;
- situațiile în care Participanții înscriu pe pagina web un număr de telefon sau adresa de e-mail
incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Competiție, pentru
a-l valida;
- pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Competiție, cauzate de furnizorul de
internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înscrie în Competiție;
- întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului
intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens.
Lucrările care nu respectă prevederile din Regulament nu vor fi admise în Competiție.
Doar lucrările admise în Competiție vor fi publicate în cadrul paginii Competiției.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca
urmare a participării la această Competiție.
Organizatorul are următoarele drepturi:
- să nu considere în mod automat că trimiterea unei lucrări reprezintă o garanție că aceasta va
participa la Competiție;
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- să refuze lucrări, dacă acestea nu respectă toate prevederile acestui Regulament, fără a fi obligat
să-și justifice decizia;
- Organizatorul își rezervă dreptul de a decide dacă, în ce condiții și unde, lucrările trimise de
participanți vor fi făcute publice sau vor putea fi descalificate atunci când Organizatorul suspectează
o tentativă de fraudare a Competiției.
Toți cei 7 câștigători ai prezentei Competiții (Locul 1, 2, 3, 4, 5, 6 si cea mai populara lucrare) cedează
către Organizatorul Competiției, în mod exclusiv, pe perioada maximă prevăzută de Legea 8/1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe, în schimbul premiilor primite, toate drepturile
patrimoniale de autor cu privire la lucrările înscrise în Competiție, declarate căștigătoare, cesiunea
fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta faptul că își produce efecte în orice teritoriu de pe
mapamond. Aceste lucrări devin libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de
persoane, putând fi utilizate în orice scop de către Organizator, fără obligația de a acorda ulterior
compensații pentru utilizarea lor.
Toți concurenții cu lucrări admise în urma participării la prezenta Competiție sunt de acord și se
obligă să cesioneze către Organizator drepturile de difuzare și de comunicare publică prin orice canal
media/de comunicare publică până la data de 1 octombrie 2016, a lucrărilor admise în Competiție,
cesiunea fiind nelimitată teritorial, înțelegând prin aceasta faptul că își produce efecte în orice
teritoriu de pe mapamond.
Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda numai drepturile sale patrimoniale. Nu pot face
obiectul vreunei renunțări, sau înstrăinări, drepturile morale, respectiv:
a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică;
b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică;
d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și
oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa;
e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare,
prejudiciați prin exercitarea retractării.

Validitate:
Pentru ca participarea să fie considerată validă, lucrările trimise trebuie să respecte Brieful sau să se
înscrie în tema Competiției, să întrunească criteriile tehnice și toate celelalte condiții din prezentul
Regulament și să se încadreze în termenul limită de trimitere, 30 septembrie 2015, ora 23:59, ora
României.
După această dată, înscrierea lucrărilor în Competiție nu va mai fi posibilă.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu aproba participarea în Competiție a materialelor care nu se
încadrează în tema impusă sau care nu respectă regulile și condițiile de înscriere.
Obligații asumate de participanți:
- să se înscrie în Competiție folosind date de contact valide și complete, astfel încât să poată fi
contactati de Organizator în cazul câștigării Competiției:
- să fie de acord să primeasca mesaje informative legate de Competiție din partea Organizatorului;
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Dacă, în urma unor semnalări oficiale, trimise pe adresa Organizatorului romania@123rf.com, se
demonstrează că o lucrare nu este originală, încalcă legislația în vigoare sau cerințele impuse prin
prezentul Regulament, Organizatorul poate lua decizia de a descalifica respectiva lucrare, eliminândo din Competiție.
Toate lucrările care nu încalcă prezentul Regulament, și care au fost admise în Competiție, vor fi
publicate pe platforma www.TheCreator.ro/123RF, în câteva zile de la trimiterea lor cu succes în
Competiție.
Premii:
Locul 1 acordat meseriasului care obtine cel mai mare punctaj: un telefon iPhone 6 (16 GB) (valoare
bruta – 3.100 lei)
Locul 2: 1 bicicletă TREK Marlin 5 29-er sau 1 Tabletă Grafică WACOM INTUOS PRO L (valoare bruta
2.100 lei)
Locul 3, 4, 5, 6: cate un pachet format din: un abonament Luerzer Archive + 75 de credite descărcare
imagini de la www.123RF.com. (valoare bruta/pachet 800 lei)
Premiu de popularitate din partea publicului larg (cea mai votata lucrare): 1 pachet format din un
abonament Luerzer’s Archive și 100 de credite pentru 123RF.com (valoare bruta 900 lei)

Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.
Acordarea premiilor:
Desemnarea câștigătorilor Competiției se va finaliza pe data de 20 octombrie 2015, în urma
centralizării notelor obținute în urma votului public al vizitatorilor platformei TheCreator.ro și a
notelor acordate de un juriu de profesionişti.

Jurizarea lucrărilor:
În cadrul Competitiei vor fi votate toate lucrările admise care corespund Brief-ului și Regulamentului,
și care sunt publicate în pagina Competiției www.TheCreator.ro/123RF.
Jurizarea lucrărilor va fi făcută de către 2 jurii, în perioada 5 august- 15 octombrie 2015, în
următoarea structură:
a. de către juriul publicului larg (40% din media finală) – publicul larg va vota lucrările admise în
competiție pe www.TheCreator.ro/123RF.
b. de către juriul profesioniștilor (60% din media finală) – profesioniștii vor vota lucrările
admise în competiție prin e-mail.
a. Juriul publicului larg este format din orice utilizator cu cont IQads valabil, care poate acorda din
contul său, prin sistemul de votare TheeCreator, câte un vot uneia, mai multora sau tuturor lucrărilor
admise în competiție, pe care le apreciază. Dintr-un cont de utilizator, o lucrare poate fi votată cel
mult o dată, dar un utilizator poate vota oricâte lucrări dintre cele inscrise in Competiție.
După finalizarea votării, numărul de voturi acordat de către public fiecărei lucrări din competiție este
transformat într-o notă, de la 0,00 (cea mai slabă) la 10,00 (cea mai bună), notă care contează într-o
proporție de 40% din media finală.
Nota 10,00 este acordată lucrării cu cele mai multe voturi.
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Apoi este stabilit un coeficient de departajare între următoarele note, calculat astfel: 10/numărul de
lucrări înscrise, rotunjit la 2 zecimale, prin adăugare.
Celelalte lucrări primesc o notă calculată astfel:
10 - coeficientul de departajare de mai sus x (locul din clasament - 1).
Exemplu de calcul al notei publicului:
50 de lucrări admise în competiție
Coeficientul de departajare: 10/50 = 0,20
Locul 1, cu 150 voturi: nota 10,00
Locul 2, cu 117 voturi: 10 – 0,20x(2-1) = 9,80
Locul 3, cu 110 voturi: 10 – 0,20x(3-1) = 9,60
...
Locul 10, cu 70 voturi: 10 – 0,20x(10-1)= 8,20
…
Locul 50, cu 3 voturi: 10 – 0,20x(50-1)= 0,20
Orice depistare a unei încercări de a crea sau de a folosi conturi false pentru vot va fi sancționată cu
anularea respectivelor conturi și retragerea voturilor efectuate de pe ele, pentru lucrarea/lucrările în
cauză.
Este interzisă utilizarea oricăror platforme disponibile online sau offline care facilitează sau
promovează oferirea / primirea / schimbul de voturi / like-uri / share-uri prin cumpăre sau orice
mijloace, materiale sau nu.
Orice depistare de către Organizator a unei incercări de fraudare prin: plasarea unor lucrări din
cadrul competiției pe astfel de platforme, prin crearea de conturi false sau prin utilizarea altor
mijloace similare, pentru a câștiga voturi din partea publicului, va fi sanctionată inițial prin
retragerea tuturor voturilor respectivei lucrari, apoi, dacă abaterea se repetă, prin eliminarea lucrării
din competitie.
În plus, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Competiție lucrările ilegale, imorale, rasiste
și cele dovedit plagiate după alte lucrări, pe baza sesizărilor celorlalți participanți (pentru că altfel ar
fi imposibil de verificat toate resursele existente pe internet versus fiecare lucrare înscrisă).
b.Juriul profesioniștilor este format din reprezentanți ai Organizatorului și experti în advertising,
design, iar componența sa va fi anunțată public pe www.TheCreator.ro/123RF.
Fiecare jurat acordă notele pe mail, media notelor acordate de juriul profesioniștilor contează într-o
proporție de 60% din media finală.
Înscrierile sunt jurizate pe baza voturilor celor 2 jurii, calculate pe baza mecanismului de mai sus. In
caz de egalitate între mai mulți participanți, juriul profesioniștilor va ierarhiza de comun acord
lucrările aflate la egalitate, astfel încât să poată fi stabilită o ordine a primilor clasați.
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Înștiințarea câștigătorului:
Câștigătorii Competiției vor fi contactați telefonic pe parcursul zilei de 19 octombrie 2015 și vor
trebui să confirme acceptarea Premiilor până la data de 20 octombrie 2015, ora 19.00.
Câștigătorii Competiției care nu pot fi contactați telefonic din motive independente de voința
Organizatorului până la data de 20 octombrie 2015, ora 18.00, vor pierde Premiile. În acest caz,
Premiile vor fi acordate participanților care-i urmează în clasament.
După confirmarea acceptării Premiilor, câștigătorii trebuie să trimită Organizatorului o copie a
buletinului / cărții de identitate.
Câștigătorii vor intra în posesia premiului în cel mult 15 de zile calendaristice de la data când le-a fost
adus la cunoștință că sunt câștigători.
Acordarea Premiilor poate fi un eveniment public. Prin participarea la această Competiție,
participanții sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele, localitatea în care
domiciliază precum și fotografiile lor vor putea fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de
către Organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără nici un fel de plată aferentă.
Câștigătorii Premiilor vor semna o declarație în acest sens, conform celor solicitate de către
Organizator.
Taxe și impozite aferente:
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile
obținute de către câștigători, ca urmare a dobândirii premiilor, în conformitate cu prevederile Legii
571/2003 privind Codul Fiscal.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiile câștigate sunt și
rămân în sarcina exclusivă a câștigătorului.
Drept de participare:
Competiția este deschisă tuturor persoanelor fizice de cetățenie română, indiferent de rasă, sex sau
religie, care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data de 4 august 2015, care au domiciliul /
reședința în România. Competiţia nu este deschisă angajaților Organizatorului și/sau ai celorlalte
societăți implicate în mod direct în organizarea și desfășurarea acestei Competiții.

Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Competiție se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecătorești române competente.
Eventualele sesizări legate de desfășurarea Competiției vor fi făcute pe adresa Organizatorului: Piața
Montreal, nr. 10, WTC, intrarea F, et.1, sector 1, Bucuresti, România, cod poștal 011469, până la data
de 2 decembrie 2015.
Sesizările ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
Prelucrarea si protecția datelor personale:
Prin participarea la Competiție, participanții își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru
activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, e- mail) de către
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Organizator în scopul înscrierii și participării la etapele Competiției, validării, acordării și trimiterii
Premiilor către câștigători.
Datele personale ale participanților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru funcționarea
normală a Competiției. Organizatorul va dezvălui o parte din datele personale colectate, respectiv
nume, prenume, exclusiv societăților afiliate și/sau partenerilor contractuali, în scopul utilizării
acestor date în activitățile de promovare aferente Competiției (difuzate prin televiziune, radio,
presă, alte materiale tipărite). Organizatorul se obligă ca o astfel de dezvăluire de date personale să
se limiteze numai la câștigătorii premiilor oferite în cadrul Competiției.
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu
excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Codul Numeric Personal, precum și Seria BI/CI vor fi colectate doar în cazul câștigătorilor unor Premii
cu valoare care depășește 600 RON, conform obligației impuse de Codul Fiscal de completare a
Declarației 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la
sursă, pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul 2017/2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din
20.01.2006. Numele și prenumele câstigătorilor/părintelui/tutorelui legal și premiile câștigate în
cadrul Competiției vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din
31.08.2007.
Astfel, pe baza unei declarații scrise, câștigătorii vor participa la activități publicitare relevante, iar
numele, prenumele, orașul de resedință, vocea și imaginea lor vor fi utilizate gratuit de către
Organizator și societățile afiliate, în scopul publicitar amintit, diverse materiale tipărite, audio și
video. Câștigătorii au dreptul de a refuza utilizarea acestor date în activitățile de promovare aferente
Competiției, printr-o simplă adresă de refuz transmisă Organizatorului.
Tuturor participanților la Competiție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.
677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, modificată și completată, lege care oferă persoanelor vizate dreptul de
acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale și de a solicita
ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției.
Pe baza obținerii consimțământului liber exprimat și necondiționat, persoanele vizate vor dispune de
dreptul de a opta pentru o prelucrare ulterioară a datelor personale în scop de marketing direct.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere
scrisă, datată și semnată, expediată pe adresa Piața Montreal, nr. 10, WTC, intrarea F, et.1, sector 1,
Bucuresti, România, iar acesta se obligă: să îi confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date cu
caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; să rectifice, actualizeze, blocheze, elimine
sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă
dispozițiilor Legii nr. 677/2001; să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.
Forță majoră:
Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de
a- și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și
continuarea Competiției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor
sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si
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1083 C.Civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la
Competiție existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.
În înțelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente:
a)pierderea bazelor de date care conțin materialele încărcate de participanți :
b)avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și acordare a premiilor;
c)tentative de fraudă ale mecanismului Competiției prin mijloace electronice sau alte mijloace;
d)orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate
interzice sau modifica termenii acestuia; enumerarea din secțiunea de mai sus nu este limitativă,
fiind utilizată numai în scop exemplificativ.
Dispoziții finale:
Participarea la Competiție presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului
Regulament de Competiție.
Regulamentul Competiţiei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa de e-mail
romania@123rf.com în fiecare zi lucrătoare, pe perioada desfășurării Competiției, între orele 10:00
– 18:00.
Detalii se pot obține pe adresa de email romania@123rf.com , pe perioada desfășurării Competiției,
între orele 10:00 – 18:00 de luni până vineri.
Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul creațiilor înscrise în Competiție.
ORGANIZATOR:
OMOGEN S.R.L.
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