
Condiții de participare și Contract de utilizare 

 

Organizatorul concursului „Concurs CEWE FOTOCARTE 2020/2021” 

este CEWE.ro, pagină operată de CEWE Hungary Ltd. 

1. Tema concursului: 

Competiţia este deschisă pentru CEWE FOTOCĂRŢILE comandate prin 

software-ul FOTOLUMEA Mea, prin editorul online din website sau 

paginile partenerilor, sau prin aplicația CEWE FOTOLUMEA Mea. 

Juriul apreciează fotocărțile participante în funcție de categorii. Sunt 

eligibile doar CEWE FOTOCĂRŢILE comandate în ultimele 6 

săptămâni.  

Categorii: călătorie, familie, nuntă și altele. 

2. Durata concursului: 

Perioada în care se desfășoară „Concursul CEWE FOTOCARTE 

2020/2021” este 10 septembrie 2020- 30 septembrie 2021. Data 

finală în care se anunță câștigătorii va fi comunicată în email. CEWE 

își rezervă dreptul de modificare a termenelor și finalizarea 

concursului în orice moment, fără înştiinţare prealabilă. 

3. Participantul: 

Concursul este adresat persoanelor cu vârsta peste 18 de ani, cu 

numele şi adresa de email validă. Angajaţii CEWE şi alte persoane 

care au participat la concepţia şi transpunerea în practică a 

concursului de CEWE FOTOCARTE sunt excluse de la participare. 

4. Înregistrare: 

Pentru a se înscrie la concurs, participanţii trebuie să se înregistreze 

în pagina de web prin completarea unui formular de participare. 

Odată cu completarea câmpurilor, este necesară bifarea căsuţei 

„Accept termeni şi condiţii”. În urma înregistrării, utilizatorul logat în 

pagina de web are posibilitatea de a încărca maximum 5 CEWE 



FOTOCĂRŢI şi garantează faptul că fotocărţile nu deţin de drepturi de 

autor sau drepturi de utilizator unui al treilea terţ. Tema fotocărţilor 

nu poate încălca drepturile ţării de origine, a Uniunii Europene sau 

confidențialitatea persoanelor aflate în fotografii. Despre publicarea 

fotocărții participantul este anunțat într-un email. Pentru a finaliza 

procesul de participare, Participantul trebuie să dea click pe butonul 

”Confirmare” din email. După moderarea fotocărții aceasta va fi 

vizibilă online și va fi clasificată de motoarele de căutare. CEWE 

FOTOCĂRŢILE sau descrierile lor pot fi modificate chiar și după 

publicare, în cadrul setărilor de profil. 

5. Desfăşurarea concursului: 

 

Participantul este notificat în cadrul unui e-mail dacă CEWE 

FOTOCARTEA a fost încărcată cu succes. Pentru confirmarea 

participării, utilizatorul este solicitat să dea click pe linkul de 

confirmare din e-mail. CEWE FOTOCĂRŢILE confirmate vor fi 

moderate de un angajat CEWE în 72 de ore de la confirmarea 

fotocărţii. Nu vor fi acceptate fotocărţi care: conţin orice formă 

de violenţă; conţin nuditate; prezintă încălcarea legii sau orice 

modalitate prin care aceasta poate fi încălcată; prezintă consum 

de droguri ilegale; promovează discriminarea de orice natură; 

au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau 

obscen. CEWE îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv 

participantul din concurs, fără justificare. 

 

  1. Odată cu participarea, participantul confirmă că este autorul 

CEWE FOTOCĂRŢILOR încărcate şi că dispune, astfel, de dreptul 

nelimitat de folosire a fotocărţilor. De asemenea, participantul 

confirmă că fotocărţile încărcate de el nu sunt afectate de alte 

drepturi din partea unor terţe persoane; în special că toate 

persoanele care pot fi recunoscute în fotografii sunt de acord cu 

modalităţile de folosire menţionate mai sus şi că drepturile de 



proprietate intelectuală a terţelor persoane nu sunt încălcate 

prin aceste modalităţi de folosire. 

2.Odată cu participarea la concurs, participantul acordă firmei 

CEWE un drept de folosire pe termen nelimitat, dar nu şi 

irevocabil sau exclusiv. Firma CEWE şi Partenerii acesteia au 

dreptul de a folosi CEWE FOTOCARTEA încărcată-în unele cazuri 

în formă editată -pentru activităţi PR, cu posibilitatea de a 

publica, a multiplica, a ilustra şi a difuza în scop de publicitate 

proprie. Transferarea drepturilor se realizează exclusiv în 

corelaţie cu activităţile PR legate de concursul CEWE 

FOTOCARTE la care participantul contribuie prin încărcarea 

CEWE FOTOCĂRŢILOR şi conţine următoarele activităţi: 

prezentarea la expoziţii, publicarea pe internet şi în reţele 

sociale, preluarea în alte publicaţii, inclusiv publicări de către 

terţi în comunicate de presă, reprezentarea serviciilor oferite de 

CEWE. Pentru o utilizare comercială care depăşeşte cadrul 

descris, este necesar acordul explicit al participantului. 

6. Premii: 

În perioada concursului vor fi selectate atât câştigători lunari, cât şi 

câştigători finali. Câştigătorii lunari vor fi premiaţi cu câte un voucher 

CEWE în valoare de 400 Lei. Câştigătorii finali nu vor ieşi în mod 

absolut din cadrul câștigătorilor lunari, aceştia vor fi desemnaţi de 

către juriu dintre toate CEWE FOTOCĂRŢILE înscrise în concurs.  

La finalul concursului se vor desemna câte 5 câştigători pe categorie. 

Locul 1. din fiecare categorie va fi premiat cu câte un voucher CEWE 

în valoare de 2000 Lei. Locurile 2-5. vor fi premiaţi cu vouchere CEWE 

în valoare de 1000 Lei.   

Câștigătorul principal al concursului va fi selectat dintre din cei patru 

câștigători premiați cu locul 1., iar premiul constă într-un voucher 

CEWE în valoare de 1000 Lei. 



Voucherele CEWE pot fi utilizate pentru orice produs furnizat de 

CEWE. 

CEWE FOTOCĂRŢILE din galeria concursului pot fi evaluate de 

utilizatori cu steluțe. La sfârşitul concursului, juriul va acorda un 

premiu special pentru CEWE FOTOCARTEA cu cea mai multe steluțe 

primite, care constă într-un voucher CEWE în valoare de 1000 Lei.  

a. Câştigătorii vor fi anunţaţi în email, precum şi pe pagina 

concursului. 

b. Organizatorul concursului nu este responsabil pentru valorificarea 

premiilor în cazul în care câştigătorii nu pot fi contactaţi prin numărul 

de telefon sau adresa de e-mail furnizat în momentul înregistrării pe 

website. 

c. Câştigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în 

bani sau alte obiecte şi nici nu pot solicita modificări de caracteristici 

tehnice ale premiilor. Termenul de validare a voucherelor nu poate fi 

prelungit. 

 

7. Participantul este de acord ca numele său să fie menţionat ca 

autor. 

8. Pentru publicarea de CEWE FOTOCĂRŢI în cadrul condiţiilor de 

publicare nu se achită niciun fel de onorarii şi nicio remuneraţie. 

9. În cazul a mai multor CEWE FOTOCĂRȚI aproape identice sau 

identice (diferența fiind un text transcris sau fotografii și texte 

rearanjate), moderatorii acceptă participarea unei singure fotocărți, 

chiar dacă comanda conține mai multe copii din aceeași fotocarte. 

10. Ştergerea CEWE FOTOCĂRŢII din cadrul concursului trebuie 

solicitată prin e-mail la adresa concurs@cewe-fotocarte.ro 

mailto:concurs@cewe-fotocarte.ro


11. Odată cu încărcarea CEWE FOTOCĂRŢILOR, participantul se 

declară de acord cu condiţiile de participare. Calea juridică este 

exclusă. 


