Regulamentul Concursului ELLE DECORATION DESIGN AWARDS 2018
Art. 1. Organizatorii
Organizatorul Concursului de design ELLE DECORATION ROMANIAN
DESIGN AWARDS 2018 – denumit în cele ce urmează “Concursul” este:
RINGIER ROMANIA SRL cu sediul social în Blvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A,
Complex Iride Business Park, corp B2B, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr J40 / 10882 / 1996, având codul unic de
inregistrare nr. R 9060359, editoare a revistei ELLE DECORATION.
Art. 2. Participanții
2.1. Concursul se adresează tuturor persoanelor care activează în zona designului de
obiect și designului interior (designeri, arhitecți, artiști plastici, scenografi etc.).
2.2. La acest Concurs pot participa numai persoane fizice, cu vârsta de peste 18 ani și
cu domiciliul stabil în România, care îndeplinesc condiția de la art. 2.2. Nu pot participa
la acest Concurs angajații Societății organizatoare, membrii familiilor acestora – a
rudelor de gradul unu ale acestora și a oricărei alte persoane implicată profesional în
organizarea Concursului.
Art. 3. Condițiile intrării în competiția ELLE DECORATION ROMANIAN
DESIGN AWARDS 2018:
3.1 Participantul la Concurs trebuie să se înscrie pe site-ul elle.ro cu proiectele
realizate în ultimii 2 (doi) ani din domeniul designului de interior sau de designului de
obiect.
3.2. Pentru imaginile trimise, Participantul trebuie să aibă drepturi de utilizare din
partea fotografului, pe care le poate proba în scris. Prin înscrierea imaginilor cu
proiectele sale în competiția EDRDA 2018 Participantul confirmă acest fapt.
3.3. Vor fi acceptate în Concurs doar proiectele complet finalizate.
3.4. Proiectele pot fi oricât de conservatoare sau nonconformiste, dar trebuie să fie
originale și să fie strict legate de designul de interior sau de designul de obiect.
3.5. Obiectele folosite în amenajare sau obiectele create trebuie să fie originale, nu
replici. Prin înscrierea la acest concurs, designerul confirmă acest fapt.
3.6.
Proiectele trebuie trimise de către Autorul lor sau de firma de PR angajată de
către Autor și trebuie să conțină acceptul beneficiarului (în cazul lucrărilor de
amenajare), acorduri ce pot fi probate în scris. Prin înscrierea la această competiție
Participantul confirmă acest fapt.
3.7. Nu pot fi înscrise proiecte care au mai participat la EDRDA în anii precedenți.
3.8. Participarea este validată dacă proiectele sunt înscrise sub formă de imagini la
rezoluție 72 ppi. Participantii pot inscrie maximum 10 fotografii in concurs.
3.9. În cazul câștigării la una dintre categorii, Participantul trebuie să poată furniza
imaginile la rezoluție de print (300 dpi) pentru a fi publicate, în caz contrar fiind
descalificat și premiul fiind oferit următorului Participant care a întrunit cel mai
mare număr de voturi, urmand ca juriul sa decida castigatorul final, tinand cont
de valorile brandului.
3.10. De asemenea, prin înscrierea proiectului în concurs trebuie specificate
următoarele:
– denumirea proiectului;
– numele și prenumele participantului/participanților;
– o scurtă descriere a proiectului (100 cuvinte maxim);
– adresa de e-mail;

– numărul de telefon;
3.11. Înscrierea proiectelor se poate face în perioada 2 februarie – 5 martie 2018.
Ultima zi în care participanții pot trimite proiectele în concurs este 5 martie, ora 23.59.
3.12. Redacția ELLE DECORATION își rezervă dreptul de a preselecta proiectele care
vor fi înregistrate pentru ELLE DECORATION ROMANIAN DESIGN AWARDS
2018, o preselecție legată de respectarea valorilor stilistice impuse de brandul ELLE
DECORATION.
Art. 4 Premiile și acordarea lor
4.1. Se vor oferi trofee pentru următoarele categorii in cadrul carora participantii se
pot inscrie:
• Cel mai bun obiect de design al anului (accesorii, mobilier, decorațiuni, design
industrial);
• Cea mai bună amenajare a unei locuințe private;
• Cea mai bună amenajare a unui spațiu public;
4.2. Premiile vor fi oferite în cadrul unui eveniment organizat de ELLE
DECORATION, ce va fi anunțat ulterior și ilustrat în numărul precedent evenimentului.
4.3. Câștigătorii vor primi diplome si trofee și vor fi promovați în revista ELLE
DECORATION și în rețeaua de reviste de print și online ale grupului Ringier.
4.4 Vor fi retrase premiile pentru proiectele care se dovedesc ulterior că nu sunt
originale (obiectele folosite în amenajare sunt replici ale unor obiecte celebre de design
sau obiectele create sunt inspirate în detaliu după altele deja existente).
Art. 5 Jurizarea
5.1. Proiectele înscrise de către participant vor fi jurizate de public, de redacția ELLE
DECORATION și de către un reprezentat al fiecărui sponsor, după cum urmează:
– Fiecare proiect care obține mai mult de 30 de voturi intră în jurizare.
– Proiectele care obțin mai mult de 300 voturi intră automat pe lista nominalizaților.
Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau
costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul
de a elimina din concurs orice participant suspect de frauda fara o explicatie si/sau
notificare prealabila.
Toate voturile vor fi analizate la finalul concursului, iar incercarile de frauda prin
utilizarea de IP-uri dinamice, servere proxy, sau alte metode de frauda se vor solda cu
eliminarea din concurs.
5.2. Publicul poate vota doar pentru categoriile:
• Cea mai bună amenajare a unei locuințe private;
• Cea mai bună amenajare a unui spațiu public;
• Cel mai bun obiect de design al anului;
5.3 Publicul poate propune nume pentru următoarele categorii, pe adresa
elledecoration@ringier.ro, scriind la SUBIECT: “Propunere nominalizare premiu…”
• Premiul pentru întreaga activitate

• Premiul pentru cel mai bun designer de obiect al anului.
• Premiul pentru cel mai activ susținător al designului.
5.4. Votul online are loc în perioada 6 – 20 martie 2018. Proiectele vor fi puse întrun program de voturi online securizat și cititorii vor fi invitați să voteze pe site-ul
elle.ro.
5.5. Orice încercare de fraudare a sistemului de votare prin adunarea artificială
de voturi pentru un anume proiect, aduce după sine excluderea proiectului din
competiție. Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de
tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta
imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea
în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a elimina din concurs orice participant suspect de frauda fara o
explicatie si/sau notificare prealabila.
Toate voturile vor fi analizate la finalul concursului, iar incercarile de frauda prin
utilizarea de IP-uri dinamice, servere proxy, sau alte metode de frauda se vor solda cu
eliminarea din concurs.
Art. 6 Prelucrarea datelor personale
6.1. Participarea la acest Concurs prezumă cunoașterea regulamentului și acordul
participantului pentru clauzele acestuia.
6.2. Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu
legea 677/2001.
6.3. Prin înscrierea in Concurs, participanții declară că sunt de acord cu regulamentul
Concursului și că datele lor pot să fie prelucrate, să intre în baza de date RINGIER
ROMANIA SRL.
6.4. Scopurile constituirii acesteia este organizarea prezentului Concurs.
6.5. Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a
companiei RINGIER ROMANIA SRL, scriind pe adresa: Blvd. Dimitrie Pompeiu, nr.
9-9A, Complex Iride Business Park, corp B2B, sector 2, Bucuresti
6.6. La cererea participanților, adresată în scris la adresa de mai sus, RINGIER
ROMANIA SRL se obligă:
– să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale;
– să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozitiilor Legii nr.677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
liberă circulație a acestor date;
– să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
6.7. La prima comunicare scrisă către aceste persoane li se vor aduce la cunoștință
toate drepturile prevăzute de Legea 677/2001.
S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.

