Fotografski natječaj „Europa u mojoj regiji 2017.”
Uvjeti
1. Agencija ICF Mostra organizira natječaj i njegov je domaćin u ime Europske komisije, Glavne
uprave za regionalnu politiku, B-1049, Bruxelles, Belgija („promotor”).
2. Nije potrebno kupiti nikakav proizvod kako bi se ostvarilo pravo na prijavu na natječaj.
3. Sudionici neće dobiti obrazloženja koja se odnose na natječaj, uključujući, ali ne ograničeno
na glasovanje, odabir i rezultate.
4. Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika promotora ili njegova roditelja, podružnice ili
povezanih društava ili svaka druga osoba povezana s ovim natječajem isključena je iz
sudjelovanja na ovom natječaju (to uključuje osobe koje rade za institucije Europske unije,
kao i upravljačka tijela, posrednička tijela, zajednička tehnička tajništva itd., koji su odgovorni
za upravljanje regionalnim financiranjem EU-a). Sudionici ne mogu biti pravni subjekti.
5. Promotor zadržava pravo na diskvalifikaciju svakog sudionika za kojeg se sumnja da vara u
bilo kojem obliku te na uklanjanje njegovih/njezinih fotografija iz natječaja. Ta odluka neće
biti obrazložena.
6. Promotor zadržava pravo na odabir alternativnog pobjednika u slučaju da razumno sumnja
da je sudionik prekršio uvjete natječaja.
7. Pobjednik će biti obvezan predati pisanu potvrdu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja te
potpisati zasebni obrazac koji će mu dati promotor. Izjavu možete pronaći ovdje.
8. Svi sudionici odgovorni su za sve troškove nastale kao rezultat sudjelovanja u natječaju
(uključujući, bez ograničenja, troškove pristupa internetu). Troškovi prijave na natječaj mogu
se razlikovati, stoga se sudionike poziva da važeće cijene provjere s pružateljem usluge.
9. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze ili pristojbe nastale kao rezultat sudjelovanja
ili pobjede na natječaju. Nadalje, sudionik se slaže i pristaje da nakon pobjede na natječaju
može biti obvezan platiti porez ili neki drugi oblik pristojbe uključujući, ali ne ograničeno na
porez na nagradu u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Sudionik bezuvjetno
pristaje na plaćanje takvog poreza ili drugog oblika pristojbe u svoje ime ili u ime svoje
pratnje.
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10. Neće biti prihvaćena odgovornost za fotografije koje su izgubljene, zakašnjele, pogrešno
adresirane, oštećene ili nedostavljene, neovisno o tome jesu li tome razlog tehničke
poteškoće koje utječu na elektroničku komunikaciju ili neki drugi uzrok.
11. Nagrade za pobjednike prethodno su navedene i nije ih moguće prenijeti na treću osobu ili
zamijeniti. Neće biti ponuđene alternative u obliku gotovine ili kredita. Ako zbog okolnosti na
koje ne može utjecati promotor nije u mogućnosti dodijeliti navedenu nagradu(e), promotor
zadržava pravo na zamjenu u obliku nagrade jednake ili veće vrijednosti. Sve nagrade
podliježu uvjetima pružatelja predmetne usluge uključene u nagradu.
12. Sudionici i pobjednici pristaju na to da mogu biti obvezni sudjelovati u aktivnostima
objavljivanja ili drugim promidžbenim aktivnostima bez davanja dodatnog odobrenja ili
naknada, kako naknadno utvrdi promotor. Objavljivanje može uključivati imena, fotografije
i/ili sličnosti te sve druge doprinose u internetskom natječaju. Sudionik ustupa promotoru
sva prava potrebna za distribuciju i javno izlaganje svakog predanog teksta, fotografije ili
ostala prava intelektualnog vlasništva koja mogu proizaći iz sudjelovanja na ovom natječaju,
nagrade ili povezane promidžbe te ustupa promotoru trajno pravo na isključivu upotrebu,
uređivanje, umnožavanje, reprodukciju, distribuciju, prijevod i javno izlaganje ili objavu tih
prava intelektualnog vlasništva bez naknade i bez ograničenja te u bilo koje svrhe, u bilo
kojem obliku ili na bilo kojem mediju, na ovoj mrežnoj stranici ili na nekom drugom mjestu, u
svrhu promidžbenih aktivnosti ili događaja koje organizira promotor, na lokalnoj ili svjetskoj
razini.
13. Sve osobne informacije uključujući, bez ograničenja, ime, dob, adresu (uključujući poštanski
broj), broj mobilnog telefona i/ili adresu e-pošte sudionika bit će upotrijebljene isključivo u
vezi s ovim natječajem te neće biti otkrivene niti jednoj trećoj strani, osim u svrhe natječaja
(uključujući naknadne promidžbe, kako je navedeno u ovim uvjetima). Pravna obavijest
Europske komisije, objavljena na adresi https://ec.europa.eu/info/legal-notice_hr u odjeljku
„Pravna obavijest”, primjenjuje se na svaku obradu podataka provedenu u vezi s ovdje
navedenim aktivnostima.
14. Pristupanjem prijavi na natječaj putem Facebooka sudionik pristaje na predmetne uvjete,
koje promotor može u svakom trenutku ispraviti ili izmijeniti.
15. Promotor neće biti odgovoran za neuspješne pokušaje sudionika da pristupi prijavi putem
Facebooka zbog bilo kojeg razloga.
16. Promotor neće, ni u kojim okolnostima te neovisno o uzroku, biti odgovoran za bilo koji
gubitak, štetu ili osobnu ozljedu pobjednika ili imovine čiji je uzrok povezan s ovim
natječajem ili bilo kojom od nagrada dodijeljenih u vezi s natječajem.
17. Promotor neće, ni u kojim okolnostima, biti odgovoran za kašnjenja, promjene, prekide,
ometanja ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog lokalnih državnih praznika ili drugih
uvjeta koji utječu na dostupnost ili uživanje nagrade(a), niti za bilo koji propust bilo kojeg
oblika prijevoza i/ili smještaja uključenog u nagradu(e). Promotor neće biti odgovoran za
neispunjavanje svojih obveza zbog bilo koje više sile, građanskog rata ili sukoba, agresije,
djelovanja stranog neprijatelja, invazije, rata, kvara satelita, donošenja zakona, naloga ili
propisa vlade ili bilo kojih uzroka na koje ne može utjecati.
18. Prijava putem Facebooka može sadržavati poveznice na ostale mrežne stranice, izvore i
oglašivače. Promotor nije odgovoran za dostupnost tih vanjskih stranica te ne odobrava i ne
pristaje na odgovornost za sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale dostupne na
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tim vanjskim stranicama ili putem njih. Promotor neće ni u kojim okolnostima biti odgovoran,
izravno ili neizravno, za bilo koji gubitak ili oštećenje prouzročeno ili navodno prouzročeno
korisniku u vezi s upotrebom sadržaja, robe ili usluga dostupnih na tim vanjskim stranicama
ili oslanjanjem na predmetne sadržaje, robu ili usluge. Sudionici bi trebali sve zabrinutosti
uputiti izravno administratoru ili webmasteru te vanjske stranice.
19. Prijava putem Facebooka upotrebljava se samo u zakonite svrhe. Fotografije ne sadržavaju
materijal i/ili izjavu koja narušava ili na bilo koji način krši prava ostalih na način koji je
nezakonit, prijeteći, nasilan, pogrdan, koji narušava prava na privatnost ili na objavu,
vulgaran, nepristojan, prostački, nedoličan ili na neki drugi način neprihvatljiv, a koji potiče ili
uključuje ponašanje koje bi moglo činiti prekršaj, koji prouzročuje građansku odgovornost ili
na neki drugi način krši bilo koji važeći zakon. Fotografije koje ne budu u skladu s navedenom
odredbom bit će diskvalificirane bez prethodne obavijesti. Promotor zadržava pravo na
uklanjanje svih fotografija koje smatra neprikladnima. Odluka promotora u tom smislu bit će
konačna.

20. Promotor zadržava pravo da, u svakom trenutku te povremeno i bez ikakve odgovornosti,
izmijeni ili prekine, privremeno ili trajno, ovu prijavu putem Facebooka, uključujući ovaj
natječaj, uz slanje ili bez slanja prethodne obavijesti sudionicima.
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