مسابقه عکاسی « BENN 2022در خانه در ( »Allende-Viertelتاریخ)2022/09/27 :
شرایط و مقررات ورود به مسابقه
دست به کار شوید!
مسابقه عکاسی
«در خانه در منطقه »Allende-Viertel
آیا  6تا  21ساله هستید؟
منطقه  Allende-Viertelخود را در جلو و پشت نماهای خارجی به ما نشان دهید.
از احساسات ،لحظات ،امور پیشپاافتاده و معمولی و خارقالعاده عکس بگیرید.
عکسهای خود را (حداکثر  3عکس برای هر نفر) از طریق وبسایت  benn-allende-viertel@list-gmbh.deبرای ما
ارسال نمایید.
آخرین مهلت ارسال آثار 13 ،نوامبر  2022است.
هیئتداوران ،عکسهای برنده را پس از پایان مسابقه انتخاب میکند و همه شرکتکنندگان به مراسم اهدای جوایز دعوت میشوند.
شما از شانس بردن جوایز باورنکردنی ،برخوردار هستید.
وقتتان را تلف نکنید! دوربین یا گوشی هوشمند خود را بردارید و شروع به عکاسی کنید!
میتوانید تمام اطالعات مربوط به مسابقه عکاسی و مقررات و شرایط ورود به مسابقه را در سایت www.benn-allende-
 viertel.deمشاهده کنید.
سازماندهی این مسابقه به عهده تیم  BENN Allende-Viertelاست.
▪

شرکت در مسابقه برای تمامی افراد حقیقی تا  21سال ،آزاد است.

▪

هر شرکتکننده میتواند حداکثر  3عکس ،ارسال کند.

▪

عکسها باید با فرمت  JPEGو با حجم حداکثر  10مگابایت ذخیره شوند .میتوانید با گوشی یا دوربین عکس بگیرید.

▪

با ارسال عکسها ،شرکتکنندگان تائید میکنند که مقررات و شرایط ورود را مطالعه کرده و پذیرفتهاند.

▪

شرکتکنندگان برای استفاده و ذخیرهسازی دادههای خود برای اهداف مسابقه توافق میکنند.

▪

شرکتکنندگان با انتشار عکسهای خود در وبسایت  ، www.benn-allende-viertel.deسایتهای رسانههای
اجتماعی تیم ( BENNفیسبوک و اینستاگرام) و هر یک از نشریات مرتبط با مسابقه ،موافقت میکنند.

▪

هرگونه استفاده دیگر از عکسهای ارسالی ،تنها با رضایت شرکتکننده مجاز است .شرکتکنندگان از حق کپیرایت
عکسها برخوردار هستند و حق چاپ آنها مجاز خواهد بود.

▪

شرکتکنندگان با ارسال عکسهای خود تائید میکنند که حقوق عکسها منحصرا ً متعلق به آنها بوده و هیچ شخص ثالثی
نمیتواند ادعای حقوقی برای عکسهای ارسالی نماید .عالوه بر این ،شرکتکنندگان اطمینان میدهند که همه افرادی که
در عکسها دیده میشوند ،با انتشار عکسهای ثبتشده ،موافق هستند .شرکتکنندگان (یا قیم قانونی آنها) مثالً با توجه
به نقض حق چاپ شخص ثالث ،صرفا ً مسئول هرگونه ادعای مرتبط با فعالیتهای انجامشده بهعنوان بخشی از مسابقه
خواهند بود.

▪

برای تخصیص عکسها ،ارائه نام ،آدرس ایمیل و سن شرکتکننده الزامی است.

▪

یک هیئتداوران ،مسئول انتخاب عکسهای برنده از بین عکسهای ارسالی خواهد بود که توسط برگزارکننده مسابقه
اطالعرسانی خواهد شد .تصمیم هیئتداوران قطعی و نهایی است.

▪

صرفنظر از علت ،برگزارکننده مسابقه تحت هیچ شرایطی ،مسئول ضرر ،آسیب یا صدمات وارده به شرکتکنندگان یا
اموال آنها یا هرگونه خسارت دیگری که در ارتباط با این مسابقه بروز میکند و یا به آنها وارد میشود ،یا هر جایزهای
که بهعنوان بخشی از مسابقه به شرکتکنندگان اعطا میشود ،نخواهد بود.
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طبق مقررات و شرایط ورود به مسابقه ،هیچ هزینه یا پاداشی برای انتشار عکسها پرداخت نخواهد شد.

