REGULAMENT OFICIAL CONCURS FOTOGRAFIE NUNTA 10 ANI
Concursul de fata se adreseaza viitorilor miri care urmeaza sa isi organizeze nunta in perioada 2016
– 2017 si care sunt de acord cu urmatorul regulament.
1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI: www.visualoutcasts.ro prin Radu A. Corina
P.F.A.; CIF: 30058802, Nr. Orc.: F13/563/2012; Sediul social: str. Stefan cel Mare, nr. 128A,
Constanta, Romania; telefon: 0728 870 826; e-mail: hello@visualoutcasts.ro.
2. PERIOADA DE DESFASURARE: 14.12.2015 – 14.01.2016 (pana la ora 23:00, ora
Romaniei)
3. PREMIILE:
a. Toti participantii eligibili primesc 10% discount la serviciile fotografice de nunta.
b. Premiul cel mare: Servicii fotografice de nunta in valoare de 1.000 de euro dupa cum
urmeaza:
– fotografierea cununiei civile, cununiei religioase si a petrecerii de catre cei doi fotografi
profesionisti Visual Outcasts (cu aparatura foto profesionala: 2 aparate foto DSLR,
obiective, flash-uri, accesorii diverse)
– o sedinta foto trash the dress
– o sedinta foto pentru invitatiile de nunta si realizarea graficii pentru invitatii
– un set de 2 stick-uri usb cu toate fotografiile in carcasa unicat, realizata manual
c. Premiile nu pot fi inlocuite cu alte servicii sau cu valoarea lor in bani.
d. Premiile nu pot fi transferate.
e. In cazul in care data evenimentului se schimba (in urmatorul an sau intr-o zi in care Visual
Outcasts nu sunt disponibili) sau evenimentul se anuleaza, premiul se anuleaza.
4. ELIGIBILITATEA PARTICIPANTILOR:
a. Participantii trebuie sa fie viitori miri, cu varsta peste 18 ani si care au data nuntii stabilita
in perioada 2016 – 2017.
b. Participantii care vor fi luati in considerare pentru premiul cel mare trebuie sa aiba data
nuntii stabilita pentru anul 2016.
c. Participantii trebuie sa completeze formularul de pe pagina oficiala a concursului,
www.visualoutcasts.ro/concurs-fotografie-nunta-10-ani, cu toate informatiile cerute (Nume;
Prenume; E-mail; Data nasterii; Data nuntii; Locatia nuntii; Telefon; Incarcarea unei fotografii clare
cu cei doi viitori miri; Specificarea motivului pentru care considera ca ei sunt cei mai potriviti
pentru castigarea marelui premiu; O scurta descriere a personalitatii lor; Citirea si acceptarea
regulamentului concursului; Declaratia ca datele completate in formular sunt corecte)
d. Participantii trebuie sa fie de acord cu postarea pe pagina noastra de Facebook a
fotografiilor trimise, a numelor si a localitatii in care va avea loc nunta.
e. Participantii trebuie sa fie de acord cu semnarea unui contract standard referitor la
fotografia de nunta in cazul in care acestia sunt castigatorii premiului cel mare. Pe scurt, contractul
se refera la acceptarea premiului, la obligativitatea castigatorilor de a folosi acest premiu pentru
nunta lor, la obligatia Visual Outcasts de a fi prezenti la evenimentul lor si de a presta servicii de
calitate etc. Contractul este unul standard si va fi prezentat castigatorilor si semnat de acestia dupa
anuntarea cuplului castigator. Participantii pot intra in posesia contractului inainte de anuntarea
castigatorilor, trimitand un e-mail la hello@visualoutcasts.ro si cerand o copie a contractului.
f. Prin acceptarea premiului, castigatorii sunt de acord ca Visual Outcasts sa foloseasca
fotografiile realizate in cadrul nuntii lor in scop de promovare a serviciilor Visual Outcasts, fara o
notificare ulterioara, in mediul online (pe site-uri de profil, pe www.visualoutcasts.ro, pe conturile
de social media aferente Visual Outcasts etc.) si nu numai (in reviste de profil, expozitii, targuri de
profil etc.).

g. Se accepta o singura intrare in concurs pe cuplu.
h. In cazul in care nunta va avea loc la peste 50km de orasul Constanta, castigatorii se obliga
sa plateasca echipei de 2 fotografi Visual Outcasts transportul dus-intors si cazarea pe perioada
necesara.
5.CONFIDENTIALITATE
a. Datele personale (in afara de numele participantilor, localitatea unde va avea loc nunta si
fotografia trimisa de acestia) completate in cadrul formularului nu vor fi publicate.
b. Aceste date vor fi folosite doar pentru contactarea castigatorilor sau comunicarea cu
participantii referitor la concursul de fata.
c. Mai multe informatii despre confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal
aici: www.visualoutcasts.ro/termeni-conditii/
6. INSCRIEREA IN CONCURS
a. Participantii trebuie sa completeze formularul de pe pagina oficiala a concursului,
www.visualoutcasts.ro/concurs-fotografie-nunta-10-ani, cu toate informatiile cerute (Nume;
Prenume; E-mail; Data nasterii; Data nuntii; Locatia nuntii; Telefon; Incarcarea unei fotografii clare
cu cei doi viitori miri; Specificarea motivului pentru care considera ca ei sunt cei mai potriviti
pentru castigarea marelui premiu; O scurta descriere a personalitatii lor; Citirea si acceptarea
regulamentului concursului; Declaratia ca datele completate in formular sunt corecte)
b. Participantii sunt inscrisi in concurs din momentul in care primesc un e-mail de
confirmare a inscrierii de la organizator. E-mailul de confirmare va fi trimis in maximum 24 de ore
de la trimiterea formularului. In cazul in care e-mailul de confirmare nu a fost primit de participanti,
acestia trebuie sa contacteze organizatorul la adresa de e-mail hello@visualoutcasts.ro sau prin
mesaj pe pagina de Facebook Visual Outcasts.
c. In cazul in care nu se poate trimite formularul de concurs sau exista o eroare la trimitere,
participantii trebuie sa contacteze organizatorul la adresa de e-mail hello@visualoutcasts.ro sau prin
mesaj pe pagina de Facebook Visual Outcasts.
6. SELECTIA CASTIGATORILOR
a. Cuplul castigator va fi desemnat de echipa Visual Outcasts in functie de informatiile
specificate in formularul de contact.
b. Se va alege cuplul cu povestea cea mai interesanta din punctul de vedere al echipei Visual
Outcasts.
7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR
a. Cuplul castigator va fi anuntat pe data de 16.01.2016, intre orele 20:00 si 21:00 pe pagina
de Facebook Visual Outcasts si pe site-ul www.visualoutcasts.ro
b. Visual Outcasts va contacta cuplul castigator la adresa de e-mail specificata in formularul
de concurs. Cuplul castigator are la dispozitie 48 de ore de a confirma premiul raspunzand la emailul organizatorului. In cazul in care premiul este confirmat, cuplul castigator are la dispozitie 48
de a semna contractul aferent evenimentului. In cazul in care aceste termene limita nu sunt
respectate, premiul va fi acordat urmatorului cuplu ales.
8. REGULAMENTUL CONCURSULUI.
a. Regulamentul Concursului este afişat şi disponibil gratuit pe siteul oficial al Organizatorului la
adresa www.visualoutcasts.ro/regulament-concurs-nunta-10-ani.pdf pe toată perioada de
desfaşurare a Concursului.
b. Simpla participare la acest Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea Integrală şi necondiţionată
de către orice Participanti a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte
Concursul.
c. Neacceptarea sau nerespectarea prezentului regulament va duce la descalificarea participantilor.

