Фотоконкурс 2022 від BENN — «Zuhause im Allende-Viertel» (Мій дім – квартал Альєнде)
(станом на: 27.09.2022)
Умови участі
Долучайся!
Фотоконкурс
«Мій дім – квартал Альєнде»
Тобі від 6 до 21 року?
Покажи нам свій квартал Альєнде з усіх сторін.
Сфотографуй будь-які звичні чи незвичні почуття та моменти.
Відправ свої фотографії (максимум 3 фотографії для одного учасника) на електронну адресу
benn-allende-viertel@list-gmbh.de
Кінцевий термін для участі: 13 листопада 2022 року
Після завершення конкурсу журі визначить переможців. Усі учасники будуть запрошені на
церемонію нагородження.
У тебе є можливість виграти чудові призи.
Не зволікай! Хапай свій фотоапарат або смартфон і вперед!
Усю інформацію про фотоконкурс та умови участі можна знайти за посиланням www.bennallende-viertel.de
Організатором конкурсу є команда «BENN Allende-Viertel»
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Взяти участь у конкурсі може будь-яка фізична особа віком до 21 року.
Кожен учасник може представити не більше 3-х фотографій.
Фотографії повинні бути збережені у форматі JPEG і розмір файлу не повинен
перевищувати 10 МБ. Фотографії можна робити за допомогою смартфона або
фотоапарата.
Надсилаючи фотографії, учасники підтверджують, що ознайомилися з умовами участі та
приймають їх.
Учасники погоджуються на використання та зберігання своїх персональних даних для
цілей конкурсу.
Учасники погоджуються на публікацію на вебсайті www.benn-allende-viertel.de, у
соціальних мережах команди BENN (Facebook та Instagram) і в публікаціях усіх видів, які
пов'язані з конкурсом.
Використання в інших цілях дозволено лише за згодою учасника. Авторські права на
фотографії завжди залишаються за учасниками та вказуються відповідно.
Надсилаючи свої фотографії, учасники підтверджують, що права на зображення
належать виключно їм, тобто жодна третя сторона не може заявляти права на надіслане
зображення. Крім того, учасники запевняють, що всі зображені на фотографіях особи
згодні на їхню публікацію. Учасники (або їхні батьки/законні опікуни) несуть виключну
відповідальність у разі будь-яких претензій, які пов'язані з їхньою діяльністю в межах
конкурсу, наприклад, щодо порушення авторських прав третіх осіб.
Для упорядкування фотографій кожен учасник має вказати своє ім'я, адресу
електронної пошти та вік.
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Серед надісланих фотографій журі обере найкращі роботи. Організатор повідомить
переможця. Оскарження результатів неможливе.
За жодних обставин організатор не несе відповідальності за будь-які втрати,
пошкодження чи травми учасників або їхнього майна, незалежно від причини; або за
будь-яку іншу шкоду, яка заподіяна або спричинена у зв'язку з цим конкурсом або
призами, які присуджені у зв'язку з ним.
За публікацію фотографій в межах умов участі не сплачується плата чи винагорода.

2

