
„Carcassonne“ jubilejas fotokonkurss

Nolikums

1. Lai piedalītos konkursā, dalībniekam savā Instagram kontā jāpublicē fotogrāfija ar vienu vai vairākiem
cilvēciņiem noteiktās vietās (skatīt 3. punktu) un tai jāpievieno tēmturi #Carcassonne20Contest un
#Carcassonne20LV. Lai piedalītos konkursā, dalībnieka Instagram kontam jābūt publiskam. Publicētajās
fotogrāfijās nedrīkst būt tieši fotografēti cilvēki; pieļaujams, ka cilvēki ir fonā. Mums ir tiesības no
konkursa izslēgt dalībniekus, kuru fotogrāfijas šķiet politiski motivētas, naidpilnas un citādi aizskarošas
vai nepiedienīgas. Šīs dalībnieku fotogrāfijas tiks izslēgtas no dalības konkursā. Par īpaši nopietniem
gadījumiem tiks ziņots Instagram.

2. Konkursā piedalās visas fotogrāfijas, kas publicētas laika posmā no 2021. gada 17. jūlija līdz 2021. gada
15. augustam un kam pievienoti tēmturi #Carcassonne20Contest un #Carcassonne20LV. Viens
dalībnieks drīkst publicēt vienu fotogrāfiju katrā kategorijā. Ja tiks publicētas vairākas fotogrāfijas, tās
netiks ņemtas vērā. Dalība konkursā ir bez maksas.

3. Kategorijas un punktu sistēma:

ceļš — 2 punkti tīrums — 2 punkti strūklaka — 2 punkti tirgus laukums — 3
punkti

krogs — 3 punkti upe — 3 punkti tornis — 4 punkti pūķis — 4 punkti
pasaules mantojuma
vieta — 4 punkti

klosteris — 4 punkti cirks — 5 punkti vulkāns — 5 punkti

cūka/sivēns — 5 punkti katedrāle — 5 punkti

4. “Brain Games” žūrija var katrai fotogrāfijai jebkurā kategorijā piešķirt līdz 3 papildu punktiem par izdomu.

5. #Carcassonne20LV konkursā tiks noskaidroti 5 dalībnieki, kas būs ieguvuši lielāko punktu skaitu. Ja
vairāk nekā 5 dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, uzvarētāji tiks izlozēti pēc nejaušības principa no
šo dalībnieku vidus. Uzvarētāji saņems “Brain Games” dāvanu karti 50€ vērtībā. Balva nav nododama
citām personām, atgriežama vai maināma naudas izteiksmē ne pilnā, ne daļējā apmērā.

#Carcassonne20LV papildu balvas: fotogrāfijas, kas Instagram publicētas ar tēmturi #Carcassonne20LV,
tiks pārpublicētas “Brain Games” Facebook lapā (facebook.com/BrainGamesLV).

a. Dalībnieks, kura fotogrāfija Facebook saņems visvairāk atzīmju "Patīk", balvā iegūs vienu
“Carcassonne” paplašinājumu pēc savas izvēles.

b. Arī “Brain Games” komanda izvēlēsies savu simpātiju un tās autoram dāvinās “Carcassonne”
paplašinājumu pēc viņa izvēles.

6. 5 labākie #Carcassonne20LV konkursa dalībnieki tiks iekļauti loterijā, kurā tiks izlozēti 5 laimīgie, kuri
saņems 3 dienu ceļojumu 2 personām uz “Carcassonne” jubilejas pasākumu, kas norisināsies
Karkasonas pilsētā 2022. gadā (skatīt 17. punktu).

7. “Hans im Glück” personīgi sazināsies ar loterijas uzvarētājiem. Uzvarētājam jāpiesakās balvas
saņemšanai 7 dienu laikā no uzvarētāju paziņošanas brīža. Pēc šī perioda tiesības saņemt balvu tiks
anulētas.
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8. Mēs neuzņemamies atbildību par pazudušām, bojātām vai novēloti iesniegtām fotogrāfijām. Piemēram,
par fotogrāfijām, kas nav mūs sasniegušas tīkla, sistēmu izstrādes, datora vai telekomunikāciju kļūmju
un jebkādu citu kļūmju, tai skaitā konkursā izmantotās aparatūras, programmatūras koda, datubāžu un
programmatūras kļūmju, dēļ.

9. Vietējā mēroga konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Dalībniekam jābūt sasniegušam 18
gadu vecumu. Konkursā nedrīkst piedalīties “Hans im Glück” GmbH darbinieki, sadarbības izdevniecību
darbinieki, kā arī darbinieku radinieki (piemēram, vecāki, brāļi un māsas, laulātie). Dalība konkursā ir bez
maksas; lai piedalītos un uzvarētu konkursā nav nepieciešams veikt nekādus maksājumus.

10. Dalībnieki, kas neievēros konkursa noteikumus un nolikumu, kā arī citus saistošos noteikumus,
rīkojumus un norādījumus, tiks diskvalificēti. Arī dalībnieki, kas izmantos aizliegtus palīglīdzekļus vai
jebkādā citā veidā centīsies iegūt priekšrocības, tiks diskvalificēti. Ja pārkāpumi tiks atklāti pēc konkursa
noslēgšanās, balvas tiks atsauktas ar atpakaļejošu spēku. Dalība konkursā caur trešajām pusēm ir
aizliegta.

11. Dalībnieks var pārtraukt dalību konkursā, izdzēšot publicētās fotogrāfijas.

12. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt šī nolikuma noteikumiem.

13. Visi konkursa dalībnieki garantē, ka trešajām pusēm nepieder tiesības uz publicētajām fotogrāfijām un
visas fotogrāfijās atpazīstamās personas ir devušas piekrišanu to publicēšanai. Papildus dalībnieks
garantē, ka viņš/viņa ir publicētās fotogrāfijas autors un viņam/viņai pieder neierobežotas fotogrāfijas
lietošanas tiesības.

14. Publicējot fotogrāfiju, dalībnieks apliecina, ka viņam/viņai pieder tiesības uz visām publicētajām
fotogrāfijām, un piekrīt fotogrāfiju un viņa/viņas personīgās informācijas publiskošanai. “Hans im Glück” un
“Brain Games” patur rediģēšanas (īpaši tiesības rediģēt digitālus attēlus publicēšanai tiešsaistē) un
reproducēšanas tiesības, kā arī tiesības nodot šīs tiesības trešajām pusēm. Iepriekšminētā lietošanas
tiesību nodošana nedrīkst notikt apmaiņā pret samaksu.

15. Ja juridisku apstākļu dēļ atsevišķi šī nolikuma noteikumi vai to daļas kļūst par spēkā neesošām vai esošā
vai nākotnes nolikuma versijās tiks atrastas nepilnības, pārējo nolikuma noteikumu likumīgums netiks
ietekmēts. Jebkurš nederīgs noteikums uzskatāms par aizstājamu ar derīgu noteikumu, kas maksimāli
pietuvināts nederīgā noteikuma jēgai un iecerētajam nolūkam un šim nolikumam kopumā.

16. “Hans im Glück” un “Brain Games” ir tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas nolikumā.

17. 5 lielās balvas ieguvēji saņems divus ielūgumus uz “Carcassonne” jubilejas pasākumu 2022. gadā.

“Hans im Glück” izvēlēsies, organizēs un segs šādus izdevumus:
17.1 ceļojums abos virzienos ar lidmašīnu/vilcienu/autobusu;
17.2 naktsmītne, tai skaitā puspansija Karkasonā;
17.3 ieejas maksas apskates vietās;
17.4 VIP pasākumu apmeklējums.

Uzvarētāji piekrīt nodot “Hans im Glück” visus nepieciešamos datus.

18. Konkursu rīko “Hans im Glück” Verlags GmbH — Birnauer iela 15, 80809 Minhene (organizators).
Konkursam nav saistības ar Instagram; Instagram konkursu nesponsorē, neatbalsta un nepārvalda.
Uzvarētāji nav tiesīgi pieprasīt balvas no Instagram. “Hans im Glück” ir tiesības bez paskaidrojumiem dzēst
aizskarošu un nepiedienīgu saturu, kā, piemēram, rasistisku un seksismu saturošu saturu un saturu, kas
pārkāpj citas cilvēktiesības, un šāda satura publikācijas izslēgt no dalības konkursā.

19. “Hans im Glück” neuzņemas atbildību par COVID-19 pandēmijas radītajiem zaudējumiem vai katrā valstī
spēkā esošo noteikumu pārkāpumiem. Dalībnieki uzņemas atbildību noskaidrot un ieverot valstī spēkā
esošos noteikumus.

20. Ar dalību konkursā dalībnieki piekrīt šī nolikuma noteikumiem.
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