Európa, mondanom kell neked valamit…
El szeretne mondani valamit az Európai Unióról? Tegye meg egy fénykép
segítségével!
Fotópályázat a polgárok európai évének keretében.
Pályázati szabályzat
1.1

Pályázhat minden, az Európai Unió 27 tagállamának egyikében állandó lakhellyel
rendelkezı, 18 év fölötti személy.

1.2

A nevezéssel a pályázó elfogadja az alábbi pályázati szabályokat.

1.3

A fényképeket 2013. március 1. és 2013. június 30. között kell beküldeni a Régiók Bizottsága
PES csoportjának honlapjára, amelynek címe: www.pes.cor.europa.eu.

1.4

A pályázaton kizárólag amatır fotósok vehetnek részt. A hivatásos fényképészek, valamint a
fényképészeti területen dolgozók automatikusan ki vannak zárva a versenybıl. A pályázat
szervezıje bármikor felkérheti a pályázókat egy olyan dokumentum benyújtására, amely
igazolja, hogy a pályázó nem fényképészeti területen dolgozik.

1.5

Az Európai Unió szerveként mőködı Régiók Bizottságának munkatársai számára nincs
engedélyezve a pályázati részvétel.

1.6

A nevezéssel a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Régiók Bizottsága európai szocialista párti
csoportja (PES-csoport) megkapja jelentkezési adatait. A PES-csoport a személyes
információkat a magánélet védelmére vonatkozó politikájával összhangban használja fel
(Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történı feldolgozása tekintetében az egyének
védelmérıl, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról).

−

Az adatellenır tisztjét a PES-csoport titkársága látja el (Régiók Bizottsága, Rue Belliard
101, B – 1040 Brüsszel).

−

A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik – nevük, életkoruk, lakcímük,
telefonszámuk és e-mail címük – bekérhetı, feldolgozható, tárolható és egyéb módokon
felhasználható legyen a fotópályázat megszervezésének és lebonyolításának céljaira.

−

Az adatok legfeljebb 1 évig tárolhatók.

−

A
pályázók
bármikor
az
Európai
Adatvédelmi
Biztoshoz
fordulhatnak
(www. edps.europa.eu), vagy felvehetik a kapcsolatot az összekötı tisztviselıvel a
következı e-mail címen: data.protection@cor.europa.eu.

Groupe PSE – Comité des Régions
Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles

+32 (0) 2 282 22 23
pes-group@cor.europa.eu
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−

A pályázóknak jogukban áll a PES-csoport által róluk nyilvántartott bármely személyes
adat megtekintése, felülvizsgálata, javítása vagy törlése a következı e-mail címre küldött
levél útján: pes-group@cor.europa.eu.

2.1

A nevezéshez a pályázónak a következı honlapon keresztül: www.pes.cor.europa.eu
(továbbiakban „honlap”) fel kell töltenie egy fényképet, valamint ki kell töltenie az elektronikus
részvételi őrlapot, pontosan követve a képernyın megjelenı utasításokat.

2.2

Ha a fénykép feltöltésekor technikai problémák merülnek fel, kérjük, hogy ezt e-mailben
jelezze (cím: PES-photo@cor.europa.eu).

2.3

A polgárság európai éve (http://europa.eu/citizens-2013/) keretében megrendezett pályázat
témája a „Európa, mondanom kell neked valamit”. A pályázónak a beküldött fényképpel az
Európai Unióról alkotott elképzelését kell kreatív módon ábrázolnia, illetve konstruktív,
tiszteletteljes, és nem provokatív módon a mőködésének javítását célzó esetleges javaslatait
kell megjelenítenie.

3.1

A pályamunkákat a PES-csoport tagjaiból, valamint képi megjelenítéssel foglalkozó
szakemberekbıl a PES-csoport által összeválogatott zsőri bírálja el.

3.2

A pályázati határidı lejárta után, de még a zsőri tanácskozása elıtt a PES-csoport titkársága
a pályázat témájának való megfelelés kritériuma alapján elızetes szelekciót végez.

3.3

A pályázat lezárását követı hónapban, legkésıbb 2013. október 31-én három nyertest
választanak és hirdetnek ki. A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítik. Ha egy nyertes
az elsı e-mail megküldése után számított két héten belül nem jelentkezik, akkor díját egy
másik pályázó kapja.

3.4

A zsőri által kiválasztott 3 nyertesen kívül a Régiók Bizottsága PES Csoportjának facebookoldalán (http://www.facebook.com/pesgroupcor) szavazást tartunk szeptemberben a
közönségdíj gyıztesének kiválasztására.

3.5.

A díjazottak kiválasztásának menete és a díjak a következık:
3.5.1 1. díj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen való
részvétel céljából (a szállodát a Régiók Bizottság választja ki), valamint legfeljebb
2000 EUR értékben fotó-/elektronikus felszerelés.
3.5.2 2. díj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen való
részvétel céljából (a szállodát a Régiók Bizottság választja ki), valamint legfeljebb
1500 EUR értékben fotó-/elektronikus felszerelés.
3.5.3 3. díj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen való
részvétel céljából (a szállodát a Régiók Bizottság választja ki), valamint legfeljebb
500 EUR értékben fotó-/elektronikus felszerelés.
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3.5.4. Közönségdíj: háromnapos brüsszeli utazás két személy részére, a díjátadó ünnepségen
való részvétel céljából (a szállodát a Régiók Bizottság választja ki), valamint legfeljebb
500 EUR értékben fotó-/elektronikus felszerelés.
3.6

A PES-csoport által hozott döntés végleges, fellebbezésre nincs mód.

4.1

A PES-csoport fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint még honlapra való feltöltésük
után is kizárhassa a versenybıl és eltávolíthassa a honlapról azokat a fényképeket, amelyek
nem tesznek eleget az alábbi követelményeknek. A pályázó az általa benyújtott fényképpel
kapcsolatban kezeskedik a következıkrıl:
4.1.1 A pályázó a fénykép kizárólagos birtokosa és készítıje.
4.1.2 A pályázó jogosult arra, hogy a fényképet a pályázat keretében nyilvánosságra hozza.
4.1.3 A fénykép semmiféle tiltott, fenyegetı, győlöletkeltı, hamis, félrevezetı, gyalázkodó, sértı,
rágalmazó, megbélyegzı, vulgáris, obszcén, botrányos, izgató, pornográf vagy
istenkáromló elemet nem tartalmaz.
4.1.4 A fénykép nem tartalmaz olyan anyagot, amely bőncselekménynek tekinthetı magatartást
képviselhet vagy ösztönözhet, polgári jogi felelısségre vonást indokolhat, vagy bármely
más módon megsértheti a törvényt.
4.1.5 A fénykép nem sérti bármely más harmadik természetes vagy jogi személy szerzıi jogait,
márkavédjegyét, szerzıdéses jogait vagy bármely más, szellemi tulajdonhoz főzıdı jogait,
és nem ütközik egyetlen személy magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogával, és a
fénykép nem tartalmaz:
4.1.5.1 harmadik fél által birtokolt márkavédjegyet;
4.1.5.2 harmadik fél által birtokolt szerzıi joggal védett anyagokat;
4.1.5.3 élı vagy elhunyt ismert személyekkel vagy más közszereplıkkel azonosítható
nevet, arcképet vagy egyéb jellemzıt.
4.1.5.4 Nem olyan fényképrıl van szó, amely esetében a pályázó megvásárolta vagy
megszerezte magának egy elektronikus képtár használat jogát.

4.2

A pályázó beleegyezik, hogy teljes mértékben kártalanítja a PES-csoportot minden, a fenti
feltételek megsértése miatt harmadik személynek kifizetendı szerzıi jogdíj, honorárium vagy
egyéb pénzösszeg tekintetében.

4.3

A pályázó kijelenti, hogy a fényképen látható összes személy engedélyezte a képen látható
módon történı ábrázolását. A felhasznált jelmezek, kellékek vagy más anyagok bérlése vagy
kölcsönzése a tulajdonos engedélyével történt, és az összes többi szükséges engedély is be
lett szerezve.

5.1

A PES-csoport elismeri, hogy a fényképek szerzıi joga továbbra is kizárólag a pályázót illeti.
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5.2

A pályázó elfogadja, hogy a pályázatra benyújtott képeket a PES-csoport bármely
eseményén felhasználhatja. A nevezéssel a pályázó biztosítja a PES-csoport számára azt a
jogot, hogy a fényképeket tevékenységeinek keretében felhasználja.

6.

A PES-csoport által felhasznált összes fényképet forrásmegjelöléssel kell ellátni. A
forrásmegjelölés hiánya mindaddig nem tekinthetı szabálysértésnek, amíg a PES-csoport
minden tıle telhetıt megtesz annak érdekében, hogy a mulasztás észlelésétıl számított
ésszerő határidın belül korrigálja a hibát.

7.

A pályázó elismeri, hogy saját felelıssége megvédeni fényképét bármely, harmadik fél általi
visszaéléstıl, például, de nem kizárólag, a kép vízjellel való ellátása révén. A PES-csoport és
eseményszervezı partnerei nem vállalnak felelısséget, és nem vonhatók felelısségre a
képpel való bármiféle visszaélés esetén.

8.

A PES-csoport nem vállal felelısséget semmilyen téves, pontatlan vagy hiányos
információért, mely akár a honlap felhasználóitól, akár a pályázathoz kapcsolódó vagy annak
során használt berendezéstıl vagy programból származik. A PES-csoport nem vállal
felelısséget továbbá semmilyen mőszaki, hardver- vagy szoftverhibáért, a hálózati kapcsolat
megszakadásáért, hibásan átvitt adatokért vagy a pályázattal kapcsolatos egyéb
problémákért vagy mőszaki hibákért. A PES-csoport nem vállal felelısséget a mőködés vagy
a továbbítás során fellépı tévedésekért, hiányosságokért, károsodásért, megszakadásért,
törlésért, hibáért vagy késedelemért, a kommunikációs vonal hibájáért, illetve a benevezett
képek ellopásáért, megrongálásáért, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférésért vagy
megváltoztatásukért. A PES-csoport nem felelıs a telefonhálózatok vagy -vonalak, a
számítógépes online rendszerek, szerverek, a számítógépes berendezések és szoftverek
problémáiért és mőszaki hibáiért, a PES-csoporthoz címzett e-maileknek az internet és/vagy
bármely honlap technikai problémái, túlterheltsége vagy emberi hibák miatti nem megfelelı
kézbesítéséért, ideértve a pályázó vagy bármely más személy számítógépének a versenyben
való részvétellel vagy az anyagok letöltésével kapcsolatba hozható, vagy ezekbıl eredı
sérüléséért vagy károsodásáért. A PES-csoport nem vállal felelısséget, ha bármely okból –
ideértve a számítógépes vírusok általi fertızéseket, programhibákat, külsı vagy jogosulatlan
beavatkozásokat, csalásokat vagy mőszaki hibákat – a pályázó által beküldött fénykép nem
látható, vagy nem jeleníthetı meg a tervezett módon.

9.

A PES-csoport, annak tagjai, eseményszervezı partnerei vagy tisztviselıi, igazgatói,
alkalmazottai semmilyen esetben sem felelısek, vagy vonhatók felelısségre a pályázóknak a
honlaphoz való hozzáférése és használata, illetve a versenyben való részvétele miatt
bekövetkezı bármely kárért vagy veszteségért, ideértve a közvetlen és közvetett, véletlen,
következményes, speciális károkat, illetve a bírságot magában foglaló kártérítést. A fentiek
általános érvényének korlátozása nélkül, a honlap tartalmára sem explicit, sem implicit
garancia nincs, ideértve – ugyanakkor nem korlátozva rájuk – az értékesíthetıségére, a
célnak vagy használatnak való megfelelésére és a szabálysértések elkerülésére vonatkozó
burkolt garanciákat.

10.

A pályázó hozzájárul a kapcsolódó reklámokban való részvételhez, nevének és arcképének
reklámozási, promóciós és hirdetési céllal történı, ellenszolgáltatás nélküli felhasználásához.
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FIGYELEM/FONTOS
11.1

Valamennyi, a honlapra feltöltött fénykép JPEG formátumú, a hosszabbik oldalán legfeljebb
800 px mérető kell, hogy legyen.

11.2

A pályázóknak a képekbıl egy példányt eredeti formátumban meg kell ırizniük. A
pályázóknak nagy felbontásban is rendelkezésre kell tudniuk bocsátani a képeket. A képek
eredeti felbontásának elegendınek kell lennie ahhoz, hogy 50×70 cm-es mérető
fényképminıségő nyomatot lehessen róluk készíteni.

12.

A nyertesek a díjukat nem válthatják készpénzre.

13.

A honlapon és a PES-csoport kiadványaiban közzétesszük a nyertesek nevét.

_____________
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