
 ( 2022/ 09/ 27« )تاریخ: Allende-Viertel»در خانه در  BENN 2022مسابقه عکاسی 

1 

 

 به مسابقه  ورود مقررات شرایط و 

 دست به کار شوید! 

 مسابقه عکاسی 

 « Allende-Viertel منطقه  در خانه در »

 ؟ ه هستیدسال  21تا  6آیا 

 دهید. به ما نشان های خارجی خود را در جلو و پشت نما Allende-Viertelمنطقه 

 .عکس بگیرید العادهخارق و    و معمولی پاافتادهپیش امور از احساسات، لحظات، 

رای ما  ب   benn-allende-viertel@list-gmbh.de   سایت وب از طریق عکس برای هر نفر(  3خود را )حداکثر  های عکس

 نمایید.ارسال 

 .است 2022نوامبر  13 ارسال آثار،  آخرین مهلت

 .شوندمی به مراسم اهدای جوایز دعوت  کنندگانشرکت همه  و  کندمی انتخاب پس از پایان مسابقه برنده را  هایعکس  ،داورانهیئت

 برخوردار هستید.  ،شانس بردن جوایز باورنکردنیشما از  

 عکاسی کنید!  شروع به  ! دوربین یا گوشی هوشمند خود را بردارید و نکنیدتلف  وقتتان را

-www.benn-allende   سایت  ررا د  به مسابقه  ورود  شرایطو    مقرراتعکاسی و    تمام اطالعات مربوط به مسابقه  توانیدمی

viertel.de  .مشاهده کنید 

 است.  BENN Allende-Viertelتیم  به عهده این مسابقه  دهیسازمان

 است. آزاد  ،سال 21افراد حقیقی تا  تمامیشرکت در مسابقه برای  ▪

 کند. ارسال  ،عکس  3حداکثر  تواندمی کنندهشرکت هر  ▪

 عکس بگیرید. با گوشی یا دوربین  توانیدمی مگابایت ذخیره شوند.  10حداکثر و با حجم    JPEGبا فرمتباید  هاعکس ▪

 . اندپذیرفته ورود را مطالعه کرده و   شرایطو  مقررات که  کنندمی تائید کنندگانشرکت ، هاعکس با ارسال  ▪

 .کنندمی  توافقخود برای اهداف مسابقه  هایداده  سازی خیرهذاستفاده و  برای کنندگانشرکت  ▪

  های رسانه   هایسایت ،  www.benn-allende-viertel.de   سایتوب خود در    هایعکسبا انتشار    کنندگانشرکت   ▪

 .کنندمی موافقت  ،با مسابقهنشریات مرتبط  یک از و اینستاگرام( و هر   بوکفیس ) BENN اجتماعی تیم

  رایتکپی از حق    کنندگانشرکت مجاز است.    کنندهشرکت تنها با رضایت  ارسالی،    هایعکس از  استفاده دیگر    هرگونه ▪

 بود. خواهد   مجاز هاآن و حق چاپ  برخوردار هستند هاعکس

و هیچ شخص ثالثی    بوده  هاآن منحصراً متعلق به    هاعکس کنند که حقوق  می   تائیدهای خود  کنندگان با ارسال عکس شرکت  ▪

دهند که همه افرادی که  کنندگان اطمینان میشرکت عالوه بر این، . نمایدهای ارسالی تواند ادعای حقوقی برای عکس نمی

مثالً با توجه  ها(  کنندگان )یا قیم قانونی آن د. شرکت موافق هستن   ،شدهثبت  هایعکس با انتشار    ،شوندمیدیده  ها  در عکس 

ً ثالث،    به نقض حق چاپ شخص   بخشی از مسابقه   عنوان به   شدهانجام های  فعالیت مسئول هرگونه ادعای مرتبط با    صرفا

 .خواهند بود

 الزامی است.  کنندهشرکت ، ارائه نام، آدرس ایمیل و سن هاعکس برای تخصیص  ▪

مسابقه    کنندهبرگزارارسالی خواهد بود که توسط    هایعکسبرنده از بین    هایعکسانتخاب    مسئول،  داورانهیئتیک   ▪

 . و نهایی است  قطعی   داورانهیئتخواهد شد. تصمیم  رسانیاطالع 

یا    کنندگانشرکت به    صدمات واردهضرر، آسیب یا    مسئول،  تحت هیچ شرایطی  مسابقه  از علت، برگزارکننده  نظرصرف  ▪

  ایجایزهیا هر    ،شود میوارد    هاآنبه  یا    و  کندمیبروز  خسارت دیگری که در ارتباط با این مسابقه    هرگونهیا    هاآن اموال  

 . خواهد بودن ، شودمی اعطا  کنندگانشرکت به بخشی از مسابقه  عنوانبه که 
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 نخواهد شد. پرداخت  هاعکس برای انتشار  پاداشی، هیچ هزینه یا به مسابقه شرایط ورود مقررات و  طبق  ▪

 


