مسابقة التصوير الفوتوغرافي من  BENNلعام " 2022في المنزل في منطقة أليندي" (التاريخ)2022/09/27 :
الشروط واألحكام الخاصة باالنضمام
سارع باالنضمام!
مسابقة التصوير الفوتوغرافي
"في المنزل في منطقة أليندي"
هل عمرك يتراوح بين  6و 21عا ًما؟
أظهر لنا منطقة أليندي لديك من أمام واجهات المباني ومن خلفها.
صور المشاعر واللحظات واألشياء العادية واالستثنائية.
ّ
أرسل إلينا صورك (بحد أقصى  3صور لكل شخص) على .benn-allende-viertel@list-gmbh.de
آخر موعد هو  13نوفمبر .2022
بعد إغالق المسابقة ،ستختار لجنة التحكيم الصور الفائزة .وستتم دعوة جميع المشاركين إلى حفل توزيع جوائز.
ستحظى بفرصة الفوز ببعض الجوائز المذهلة.
ال يوجد وقت إلضاعته! أحضر كاميرتك أو هاتفك الذكي وابدأ التصوير!
يمكنك العثور على كافة المعلومات الخاصة بمسابقة التصوير الفوتوغرافي والشروط واألحكام الخاصة باالنضمام على benn-
.allende-viertel@list-gmbh.de
نَظم هذه المسابقة فريق .BENN Allende-Viertel
•

المسابقة مفتوحة لجميع األشخاص الطبيعيين حتى عمر  21عا ًما.

•

يستطيع كل مشترك إرسال  3صور بحد أقصى.

•

يجب حفظ الصور بصيغة  JPEGوبحجم ملف أقصاه  10ميجابايت .ويمكن التقاط الصور بهاتف أو كاميرا.

•

بإرسال الصور ،يؤكد المشتركون على أنهم قد قرؤوا الشروط واألحكام المتعلقة باالنضمام ووافقوا عليها.

•

يوافق المشتركون على استخدام بياناتهم وتخزينها ألغراض المسابقة.

•

يوافق المشتركون على نشر صورهم على الموقع اإللكتروني  ،www.benn-allende-viertel.deوعلى مواقع
التواصل االجتماعي الخاصة بفريق  BENN (Facebookو )Instagramوفي أي منشورات من أي نوع متعلقة
بالمسابقة.

•

ال يُسمح بأي استخدام آخر إال بموافقة المشترك .يحتفظ المشتركون بحقوق الطبع والنشر للصور ،وستتم اإلشارة إلى
حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم.

•

من خالل إرسال الصور ،يؤكد المشتركون على أن حقوق الصور تخصهم بشكل حصري وال يمكن ألي جهات خارجية
المطالبة بحقوق في الصور المرسلة .كذلك يضمن المشتركون أن جميع األشخاص الذين يظهرون في الصور موافقون
على النشر .يتحمل المشتركون (أو األوصياء القانونيون عليهم) المسؤولية الكاملة عن أي مطالبات تتعلق بأنشطتهم التي
يتم تنفيذها كجزء من المنافسة ،على سبيل المثال ،فيما يتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بجهة خارجية.

•

لتخصيص الصور ،يُطلب االسم وعنوان البريد اإللكتروني والعمر للمشترك.

•

ستختار لجنة التحكيم الصور الفائزة من الصور المرسلة .وستقوم الجهة المنظمة باإلبالغ بذلك .وقرار لجنة التحكيم نهائي.
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•

بغض النظر عن السبب ،ال تتحمل الجهة المنظمة بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر أو إصابة
تلحق بالمشتركين أو ممتلكاتهم ،أو أي ضرر آخر ناتج أو متكبد فيما يتعلق بهذه المسابقة أو أي جوائز تُمنح كجزء من
المسابقة.

•

بموجب الشروط واألحكام الخاصة باالنضمام ،لن يتم دفع أي رسوم أو أجر مقابل نشر الصور.
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