
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 
„Surprinde Magia Craciunului” 
1-14 decembrie 2022 

Articolul 1. Organizatorii Concursului: 

Art. 1.1. Concursul  „Surprinde Magia Craciunului” numit in cele ce urmeaza 
"Concursul") este organizat de SC Simus Trading SRL (numita in cele ce urmeaza   
Photosetup / Organizator), cu sediul social in Bucuresti, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr.  J40/9646/1994, CUI RO7108205 in continuare, va fi denumit 
“Organizator”. 

Art. 1.2. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament 
(„Regulamentul”) este finala şi obligatorie pentru orice participant la Concurs 
(„Participant”). Regulamentul oficial este intocmit şi va fi facut public pe pagina 
concursului. 
Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite 
in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Concursului, din motive intemeiate, 
dar nu inainte de a anunta Publicul despre aceste modificari. 

Art. 1.4 Prin inscrierea in concurs, participantii isi exprima acordul implicit ca 
fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate in scop publicitar de catre 
organizatorii concursului, inclusiv pe website, paginile de Facebook si de Instagram ale 
SC Simus Trading SRL/Photosetup. In situatia in care participantul este minor, se 
prezuma ca participarea acestuia a fost facuta cu acordul parintilor sau tutorelui, dupa 
caz, si ca, implicit, exista acordul acestora din urma ca numele si fotografiile 
persoanelor pentru care sunt raspunzatoare sa fie facute publice si utilizate in scop 
publicitar. 

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii. 
Art. 2.1. Concursul poarta denumirea  „Surprinde Magia Craciunului”. 
Participantii pot inscrie maxim 1 imagine din portofoliu personal ce prezinta momente 
inedite prin care sa exprime spiritul si atmosfera Craciunului. 
Art. 2.2. Concursul se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada  1-14 decembrie 
2022 online, pe pagina Facebook a grupului Canon Fan Grup Romania, cu adresa web 
https://www.facebook.com/groups/canonfangroup 

Articolul 3. Dreptul şi conditiile de participare 
Art. 3.1 La concurs pot participa toate persoanele care fac parte din grupul Canon Fan 
Grup Romania. Acestea pot inscrie maxim 1 fotografie din portofoliul propriu care sa 
ilustreze atmosfera Craciunului. Participantii vor tine cont de următoarele criterii în 
alegerea fotografiilor: compozitie, estetica și tehnica fotografica. 

https://www.facebook.com/groups/canonfangroup


Art. 3.2 Sunt acceptate in concurs doar fotografii realizate doar cu aparate foto Canon 
indiferent de tip sau model. 

Articolul 4. Modul de desfasurare a concursului 
Art. 4.1. Fiecare Participant la Concurs va incarca in pagina https://
www.facebook.com/groups/canonfangroup in sectiunea de comentarii, maxim 1 
fotografie care respecta cerintele concursului, in perioada 1-14 decembrie 2022 si va 
specifica in postarea imaginii aparatul cu care a fost realizata imaginea, cu 
mentionarea hastag-urilor  #concursPhotosetup si #canon. 

Art. 4.2. Sunt acceptate fotografii procesate minim (levels, contraste, saturatie, 
vibrance, color balance etc.). Nu sunt acceptate colaje, manipulari sau imagini 
suprapuse. 

Art. 4.3. Toate fotografiile inscrise in concurs vor fi jurizate conform criteriilor 
fotografice : compozitie, cromatica, incadrare, poveste, concept, idee, tehnica 
fotografica, creativitate. Castigatorii  vor fi alesi de catre juriu format dintr-un 
reprezentant Photosetup si un admin al grupului Canon Fan Romania.  

Articolul 5. Conditii de validare 
Art. 5.1 Pentru ca un Participant la concurs sa fie considerat eligibil, trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

Art. 5.1.1 Sa fie membru al grupului Canon Fan Romania in momentul inscrierii 
fotografiei in concurs; 
Art. 5.1.2. Sa respecte perioada de inscriere 1-14 decembrie 2022; 
Art. 5.1.3.. Sa mentioneze aparatul utilizat si sa pastreze EXIF-ul pentru a-l pune la 
dispozitia juriului in cazul in care va fi desemnat castigator; 
Art. 5.1.4. Sa mentioneze hashtagurile specifice concursului: #concursPhotosetup 
#canon; 
Art. 5.1.5. Sa respecte conditiile de desfasurare ale Concursului. 

Art. 5.2. in acest sens, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare si de 
a nu juriza imaginile care nu respecta aceste conditii  
Art. 5.3 La acest concurs nu pot participa angajatii Simus Trading/Photosetup precum 
nici membrii alesi in comisia de jurizare sau rudele lor. 

Art. 6. Desemnarea castigatorului 
Art 6.1. Jurizarea se va desfasura in perioada concursului 1-14 decembrie 2022. 
Art.6.2. Juriul  va desemna 3 castigatori (3 premii). Decizia juriului va fi definitiva și 
incontestabila. 
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Art 6.3. Castigatorii Concursului vor fi anuntati dupa cum urmeaza: 
Art 6.3. 1. in cadrul unei emisiuni LIVE ce se va desfasura pe data de 15 decembrie pe 
canalul de Facebook/Potosetup  
Art 6.3. 2. pe blogul Photosetup incepand cu 16 decembrie 2022 https://
blog.photosetup.ro/ 
Art 6.3.3. Pe paginile rețelelor sociale Facebook https://www.facebook.com/
Photosetup și Instagram Photosetup  https://www.instagram.com/photosetup.ro/ 

Art. 7. Premiile si inmanarea acestora 
Art 7.1. Castigatorii vor fi anuntati conform regulamentului, acestia avand la dispozitie 
72 de ore de confirmare de la data anuntului de castigare.  
Art 7.2. Dupa validare, premiile vor fi inmanate castigatorilor in show-room-ul 
Photosetup. In cazul in care un castigator opteaza pentru livrarea la domiciliu, taxa de 
transport + asigurare la transport vor fi in sarcina castigatorului desemnat. 
Art 7.3. In cazul in care castigatorii desemnati nu vor putea fi contactati şi/sau nu vor 
putea face dovada ca fotografiile le apartin, Simus Trading/Photosetup va inmana 
premiile rezervelor desemnate de juriu, in ordinea desemnarii. 
Art 7.4. Premiile constau in: 
Valoarea premiilor este de 2201 Lei TVA inlcus. 
Art. 7.4.1. Primul I desemnat va primi un Obiectiv foto Mirrorless Canon RF 50mm 
f1.8 STM cod 4515C005AA  in valoare de 1195 Lei TVA inclus. 
Art. 7.4.2. Premiul II desemnat va primi un Rucsac foto-video  Lowepro Hatchback 
BP 250 AW II cod LP36957-PWW in valoare de 685 Lei TVA inclus. 
Art. 7.4.3. Premiul III desemnat va primi un panou LED Manfrotto Lumimuse 6 
lampa video LED cod MLUMIEART-BK in valoare de 321 Lei TVA inclus. 
Art.7.5 Premiile nu pot fi preschimbate in bani, total sau partial.  

Articolul 8. Taxe si impozite 
Art. 8.1.Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor 
financiare ale castigatorilor, conform prevederilor legale in vigoare. 

Articolul 9. Forta majora. Caz fortuit 
Art. 9.1.Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment 
care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv 
imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-şi 
indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu 
putea fi prevazut şi nici impiedicat de catre Organizator. 

Articolul 10. Reclamații 
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Art. 10.1. Orice reclamatie avand ca obiect "Concursul" poate fi adresata in scris la 
adresa de email la office@photosetup.ro in termen de maxim 7 zile calendaristice de 
la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

Articolul 11. Regulamentul concursului 
Art. 11.1.Regulamentul Concursului este afisat si disponibil gratuit pe blogul 
Organizatorului la adresa https://www.photosetup.ro/blog  pe toata perioada de 
desfasurare a Concursului. 
Art. 11.2.Participarea la acest Concurs echivaleaza cu acceptarea integrala si 
neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului 
Regulament in ceea ce priveste Concursul. 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
Art.1. Date privind operatorul de date cu caracter personal.  
In vederea inamanarii premiilor, datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi 
prelucrate de catre: SIMUS TRADING S.R.L. cu sediul social in Str. Sandulesti, nr. 11, 
Bucuresti, Sector 6., inregistrata la Registrul Comerţului sub numarul J40/9646/1994, 
avand Cod Unic de inregistrare Fiscala RO7108205 (denumita in continuare 
"Operatorul"), 
Art.1.2 In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la castigatori urmatoarele 
categorii de date cu caracter personal: 
(1) nume/prenume; 
(2) CNP; 
(3) numar de telefon mobil valid; 
(4) adresa de e-mail; 
(5) adresa postala, pentru livrarea premiilor; 
(6) localitatea de resedinta. 
Aceste date  vor fi solicitate doar pentru întocmirea Procesului Verbal de inmanare si 
livrare a premiilor, participantilor castigatori, validati. Datele personale ale 
castigatorilor la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

Data intocmirii regulamentului: 
1 decembrie 2022 / ORGANIZATOR: Simus Trading SRL /Photosetup
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