
Regulamentul concursului 
“Alegerea publicului” 

 
 
1. Perioada de desfășurare 
 
Perioadă votare: până la 14 Ianuarie 2018 
Anunțarea materialelor câștigătoare: 16 Ianuarie 2018 
 
2. Cine poate participa? 
 
Orice membru al catalogului Fotografi-cameramani.ro care are cel puțin un material 
nominalizat în cadrul concursului anual de fotografie și videografie de nuntă, ediția 2017. 
 
3. Cum participi? 
 
Înscrierea în cadrul acestui concurs este automată, putând fi votate toate materialele 
nominalizate. 
 
4.  Cine câștigă? 
 
Se vor premia primele două materiale din fiecare categorie a concursului anual (16 
categorii pentru fotografie, 7 categorii pentru videografie), clasamentul fiind stabilit în urma 
numărului descrescător de like-uri acordate prin platforma de socializare Facebook. 

Like-urile se pot oferi direct în pagina materialului din cadrul catalogului, unde există un 
buton special de Like. 

Atenție! Pentru a putea fi declarat câștigător, un material trebuie să fi acumulat cel puțin 
50 de like-uri. 

 
5. Premii 
 
Materialele câștigătoare vor primi o distincție specială în cadrul catalogului denumită 
“Alegerea publicului”. Distincția influențează ordinea de afișare a membrului în cadrul 
catalogului. 
 
6. Alte observații 
 



Fiecare persoană deținătoare a unui cont pe platforma de socializare Facebook poate vota 
unul sau mai multe materiale ce fac parte din aceeași categorie. 

Participanții (membrii ce dispun de cel puțin un material nominalizat) pot vota propriile 
materiale cât și materialele celorlalți participanți. 

Fiecare material nominalizat (atât fotografie, cât și videoclip) dispune de o pagină dedicată 
în cadrul catalogului, având un URL unic. Acest URL poate fi distribuit în mod direct pe 
rețelele de socializare pentru a atrage cât mai multe like-uri. 

Fotografi-Cameramani.ro își rezervă dreptul de a descalifica un material, dacă se constată 
faptul că în strângerea like-urilor pentru acesta au fost utilizate metode care contravin 
normelor etice. 

Fotografi-Cameramani.ro își rezervă dreptul de a modifica regulamentul concursului în 
orice moment, fără o notificare prealabilă.  

 
 


