
Nuotraukų konkursas – „Carcassonne“ jubiliejus

Dalyvavimo terminai ir sąlygos

1. Norėdami dalyvauti konkurse, dalyviai turi savo socialinio tinklo „Instagram“ sraute pasidalinti viena ar
keliomis tam tikrame fone (žr. 3 dalį) nufotografuotų žmogiukų nuotraukomis, naudodami grotažymes
#Carcassonne20contest ir #Carcassonne20lt. Dalyvio „Instagram“ sklaidos kanalas turi būti viešas.
Paskelbtoje nuotraukoje neturėtų būti tiesiogiai pozuojančių asmenų; žmonės gali būti tik nuotraukos
fone. Mes pasiliekame teisę neįtraukti įrašų, kurie, mūsų manymu, yra politiškai motyvuoti, kurstantys
neapykantą ar kitaip netinkami. Šie įrašai bus ištrinti. Apie ypač rimtus atvejus bus pranešta „Instagram“.

2. Konkurse dalyvauja visos nuotraukos, paskelbtos nuo 2021 m. liepos 17 d. iki 2021 m. rugpjūčio 15 d.
naudojant grotažymes #Carcassonne20contest, #Carcassonne20lt ir kt. Vienas dalyvis vienai kategorijai
gali paskelbti tik po vieną nuotrauką. Į kelis įrašus nebus atsižvelgiama. Dalyvavimas konkurse yra
nemokamas.

3. Kategorijos, fonai ir taškų sistema:

gatvė – 2 taškai pieva – 2 taškai fontanas – 2 taškai turgaus aikštė – 3 taškai
aludė / užeiga / smuklė –
3 taškai

upė – 3 taškai bokštas – 4 taškai drakonas – 4 taškai

pasaulio paveldas – 4
taškai

vienuolynas – 4 taškai cirkas – 5 taškai ugnikalnis – 5 taškai

kiaulė /paršelis – 5
taškai

katedra – 5 taškai

4. Nuotrauka / kategorija už kūrybiškumą gali papildomai pelnyti iki 3 taškų, kuriuos skirs „Brain Games“
komisija.

5. Iš #Carcassonne20lt konkurso dalyvių bus atrinkti penki daugiausiai taškų surinkę dalyviai. Jei daugiau
nei penkių dalyvių paskyros surinks vienodą taškų skaičių, laimėtojai iš šių dalyvių bus išrenkami
atsitiktiniu būdu. Laimėtojai gaus po 50 Eur vertės „Brain Games“ dovanų kortelę. Prizų negalima
perduoti kitiems asmenims, išmainyti ir visiškai ar iš dalies iškeisti į grynuosius pinigus.

6. Penki geriausi #Carcassonne20lt dalyviai bus įtraukti į loteriją dėl 5 laimėtojams skirto pagrindinio prizo –
3 dienų kelionės 2 asmenims į „Carcassonne“ jubiliejaus renginį, kuris vyks 2022 m. Karkasono mieste
(žr. 17 dalis).

7. Su kelionės loterijos laimėtojais susisieks „Hans im Glück“. Laimėtojas turės 7 dienas pretenduoti į prizą
nuo tos dienos, kai bus paskelbtas laimėtoju. Po šio laiko bet kokia teisė gauti prizą neteks galios.

8. Mes neprisiimame atsakomybės už pasiklydusius, sugadintus ar vėluojančius įrašus dėl, pavyzdžiui,
tinklo, sistemos, kompiuterio ar telekomunikacijų, įskaitant bet kokios konkurse naudojamos techninės
įrangos, programavimo kodo, duomenų bazių ar programinės įrangos, trikdžių ar gedimų.

9. Nacionaliniame konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai. Dalyviai turi būti sulaukę 18 metų
amžiaus. Dalyvauti konkurse draudžiama „Hans im Glück GmbH“ darbuotojams, jų leidybos partneriams
bei jų visų artimiesiems (pvz., tėvams, broliams, seserims ar sutuoktiniams). Dalyvavimas yra
nemokamas, o norint dalyvauti ar laimėti nereikia nieko pirkti.

10. Nesilaikant taikomų terminų, sąlygų, taisyklių, instrukcijų ar metodų, jūs būsite diskvalifikuoti. Dalyviai,
kurie naudojasi draudžiamomis pagalbos priemonėmis ar manipuliatyviomis priemonėmis kitaip įgyja
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pranašumą, taip pat nebus įtraukti į konkursą. Jei vėliau paaiškės koks nors taisyklių ar sąlygų
pažeidimas, prizai bus atšaukti. Dalyvauti per trečiąsias šalis draudžiama.

11. Dalyviai gali pasitraukti iš konkurso ištrindami savo įrašus.

12. Dalyvaudami šiame konkurse, dalyviai sutinka laikytis čia pateiktų terminų ir sąlygų.

13. Visi šio konkurso dalyviai užtikrina, kad pateikta nuotrauka nepažeidžia trečiųjų šalių teisių, visų pirma,
kad visi joje vaizduojami atpažįstami asmenys sutinka su jos publikavimu. Taip pat užtikrinama, kad
dalyvis yra įkeltos nuotraukos autorius ir todėl turi neribotas nuotraukos naudojimo teises.

14. Įkeldamas nuotrauką, kiekvienas dalyvis patvirtina, kad turi teises į visas įkeltas savo nuotraukas ir
sutinka skelbti nuotrauką bei savo asmeninę informaciją. „Hans im Glück“ ir „Brain Games“ įgyja visas
redagavimo (ypač elektroninio vaizdo redagavimo publikavimui internete), atkūrimo teises, taip pat teisę
perduoti šias teises tretiesiems asmenims. Anksčiau paminėtos naudojimo teisės perduodamos
nemokamai.

15. Jei atskiros šių terminų ir sąlygų sąlygos arba jų dalys nebeveiks dėl teisinių priežasčių arba dabartinėje
ar būsimose jų versijose bus trūkumų, tai neturės įtakos likusių bendrųjų taisyklių galiojimui. Bet kokia
negaliojanti nuostata laikoma pakeista galiojančia nuostata, kuri yra artimiausia negaliojančios nuostatos
ir visų sąlygų prasmei ir tikslui.

16. Šių terminų ir sąlygų pakeitimus bet kada gali atlikti „Hans im Glück“ arba „Brain Games“.

17. 5 pagrindinio prizo laimėtojai gaus po du kvietimus į 2022 m. vyksiantį „Carcassonne“ jubiliejaus renginį.
„Hans im Glück“ išrinks, organizuos ir padengs šias išlaidas:

17.1 lėktuvo, traukinio ar autobuso bilieto į Karkasoną ir atgalinio bilieto,

17.2 nakvynės, įskaitant dalinio maitinimo Karkasone,

17.3 įėjimo į lankytinas vietas ir panašias išlaidas,

17.4 VIP renginių lankymo.

Laimėtojai sutinka, kad visi svarbūs duomenys bus prieinami „Hans im Glück“.

18. Šį konkursą organizuoja „Hans im Glück Verlags GmbH“, Birnauer g. 15, 80809 Miunchenas
(Organizatorius). Konkursas nėra remiamas, skatinamas, administruojamas ar kitaip susietas su
socialiniu tinklu „Instagram“. Laimėtojai neturi teisės pretenduoti į „Instagram“ prizą. „Hans im Glück“
pasilieka teisę be papildomų komentarų ištrinti netinkamą turinį, pvz., rasistinius, seksistinius ar kitus su
žmogaus teisių pažeidimu susijusius įrašus, ir pašalinti tokius dalyvius iš konkurso.

19. „Hans im Glück“ neprisiima jokios atsakomybės už dėl COVID-19 pandemijos patirtą žalą ar atitinkamų
šalių taikomų taisyklių pažeidimus. Dalyviai yra atsakingi už šių taisyklių išsiaiškinimą ir jų laikymąsi.

20. Dalyvaudamas konkurse, dalyvis sutinka su šiais terminais ir sąlygomis.
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