FOTOKONKURSO TAISYKLĖS
Prisijungdami prie foto konkurso, patvirtinate, jog atitinkate dalyvio reikalavimus, pripažįstate,
kad turite visas teises į nuotraukas, kurias įkėlėte ir kad nebus pažeistos trečiųjų šalių teisės.
Be to, jūs sutinkate su teise naudoti įkeltąsias nuotraukas.
Kas gali dalyvauti konkurse?
Dalyvauti konkurse teisę turi visi asmenys, išskyrus EUCC Baltijos biuro, EUCC Vokietijos ir
konkurso teisėjų bei organizatorių darbuotojai ar jų šeimos nariai. Dalyviai privalo pateikti
nuotraukas konkurso duomenų bazėje skaitmeniniame formate. Norint įkelti nuotraukas,
būtina ankstesnė registracija (log-in). Jei jūs jau dalyvavote EUCC Vokietija konkurse, galite
prisijungti tiesiogiai su savo elektroninio pašto adresu ir slaptažodžiu. Priešingu atveju,
prašome registruotis dar kartą. Be to, turite galimybę pateikti savo nuotraukas elektroniniu
paštu euccbaltijosbiuras@gmail.com.
Fotokonkurso pavadinimas - "Žmogus ir marios".
Kas gali būti pateikta?
Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip dešimt nuotraukų. Paveikslėliai turi būti
pateikti skaitmeniniame JPG formate konkurso duomenų bazėje arba siunčiami elektroniniu
paštu euccbaltijosbiuras@gmail.com. Kiekvienas atvaizdas turi būti įkeltas į konkurso
duomenų bazę, nurodant būtiną informaciją (nuotraukos darymo data ir vieta, vaizdo
apibūdinimas ir t.t.), taip pat reikiamą kontaktinę informaciją (vardas ir pavardė, elektroninio
pašto adresas). Nuotraukos siunčiamos paštu, deja, yra netinkamos ir konkurse nedalyvaus.
Jos taip pat nebus grąžinamos. Organizatoriai ir EUCC Vokietija pasilieka teisę netinkamas
ar neatitinkančias sąlygų nuotraukas pašalinti iš konkurso.

Autorystės teisės
Įkėlę savo nuotraukas arba atsiuntę jas elektroniniu paštu, jūs pripažįstate, kad turite pilną
teisę į šias nuotraukas ir kad į jose esančius atvaizdus neturi teisių jokia trečioji šalis. Tais
atvejais, jei nuotraukose aiškiai matomi kiti žmonės, turite būti tikri dėl sutikimo skelbti šį
vaizdą. Jeigu asmenys nuotraukose fotografuoti viešųjų renginių metu, tokio sutikimo jums
turėti nereikia. Šis atvejis galioja taip pat ir jei šie žmonės yra vieši asmenys dėl jų profesijos.
Vis gi, jei trečiosios šalys reiškia pretenzijas dėl jų teisių pažeidimų, dalyvis neturi jokių
pretenzijų konkurso organizatoriams ir EUCC Vokietija.
Naudojimo teisės
Įkeldami arba išsiųsdami savo nuotraukas, jūs sutinkate su tuo, kad EUCC Vokietija ar jos
partneriai gali naudoti vaizdus žiniasklaidoje, ryšiams su visuomene ar kitiems projekto
"ARTWEI" tikslams. Gali būti naudojami tiek patys vaizdai, tiek ir jų duomenys.
Įkeliant nuotraukas taip pat gali būti prašoma papildomų teisių į jas.
Teisinė atsakomybė
EUCC Vokietija neprisiima jokios atsakomybės už nuotraukoms padarytus nuostolius ar žalą.
Įkėlimo terminai
Konkurso uždarymo data bus paskelbta pagrindiniame puslapyje http://artwei-photo.eu/.

