#EUinmyregion 2020 – Súťaž príbehov
Pravidlá
Téma súťaže
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku týmto pozýva odborníkov
pôsobiacich v oblasti projektov a programov financovaných z prostriedkov EÚ, aby sa zapojili do
súťaže príbehov v rámci kampane #EUinmyregion s cieľom prezentovať projekty financované Úniou.
Príbehy musia byť o projekte alebo programe financovanom z prostriedkov EÚ.
Príbehy môžu mať akúkoľvek formu: fotografia, video, blogový príspevok, audionahrávka, príspevky
na sociálnych sieťach, obrazy (Canvas), vlákna na Twitteri atď.
Príbehy musia byť stále a verejné.

Ako sa prihlásiť
Účastníci sa môžu prihlásiť do súťaže príbehov v rámci kampane #EUinmyregion tak, že zašlú e-mail
s odkazom na uverejnený príbeh na adresu info@euinmyregion.eu (predmet: „EUinmyregion Stories“).
V e-maile uveďte jasné vyhlásenie, že ste si prečítali a pochopili pravidlá a podmienky súťaže a že ich
prijímate. Formulár s písomným súhlasom je potrebný len vtedy, ak možno na zábere rozpoznať
jednotlivcov.

Kto sa môže prihlásiť
Účastníci súťaže musia mať minimálne 18 rokov.
Odborníci sú osoby, ktoré pracujú pre riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, spoločné
technické sekretariáty, prijímateľov finančných prostriedkov EÚ alebo pracovníkov pre komunikáciu o
projektoch financovaných Úniou.
Z účasti sú vylúčení zamestnanci a priami príbuzní zamestnancov usporiadateľa alebo jeho príslušnej
materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo prepojeného podniku a všetky ostatné osoby
spojené s touto súťažou.
Všetky príspevky sa dôkladne skontrolujú.

Príspevky
Účastníci môžu zaslať toľko príbehov, koľko chcú.
Akceptované budú všetky príbehy, ktoré spĺňajú pravidlá a zašlú sa v stanovenom termíne. Je
zaručená redakčná nezávislosť.
Európska komisia preloží vaše príbehy do angličtiny (v prípade potreby), pošle vám preklad a
spropaguje vaše príbehy na webových sídlach a na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter) s
hashtagom #EUinmyregion.

Autorské právo a ochrana údajov
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Všetky príspevky musia byť pôvodné, pričom účastník musí vlastniť všetky autorské práva alebo
získať všetky príslušné povolenia od držiteľov autorských práv.
Zapojením sa do súťaže si účastníci zachovávajú plné autorské práva na svoje príbehy. Účastníci
poskytujú Európskej komisii nevýhradnú, bezplatnú a celosvetovú licenciu počas celého trvania
autorských práv, na základe ktorej môže Komisia zaslané príbehy používať, uchovávať, reprodukovať,
upravovať, vytvárať z nich odvodené diela, tlačiť ich, publikovať, poskytovať verejnosti alebo inak
zverejňovať, a to v akomkoľvek formáte, na akomkoľvek médiu a v akomkoľvek jazyku, či už v tlačenej
alebo elektronickej podobe. Európska komisia môže udeliť licenciu na uvedené práva tretím stranám
na účely propagácie príbehov v rôznych publikáciách, na sociálnych sieťach, podujatiach a v médiách.
Za toto použitie nebude Európska komisia platiť žiadny poplatok.
Účastníci ručia za to, že využívanie licencovaných práv neporušuje ani nebude porušovať práva
žiadnej tretej strany, a zaväzujú sa chrániť Európsku komisiu pred zodpovednosťou za akékoľvek
nároky spojené s porušením autorských práv.
Účastníci musia získať písomný súhlas od každej osoby vo veku 18 rokov a viac, ktorú je možné v
príbehu identifikovať. V prípade osôb mladších ako 18 rokov musia účastníci zabezpečiť písomný
súhlas rodiča/poručníka tohto dieťaťa. Súhlas sa musí vzťahovať aj na vyššie uvedené použitie
príbehu zo strany Európskej komisie.
Za získanie potrebného povolenia zodpovedajú účastníci. Účastníci si musia uchovať všetky písomné
súhlasy, pretože môžu byť požiadaní, aby udelenie súhlasu preukázali. Formulár písomného súhlasu
si môžete stiahnuť tu.
Registračné e-maily sa budú uchovávať až do ukončenia súťaže, aby bolo možné skontaktovať sa s
autormi zaslaných prác a oznámiť im výsledky výberu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov si
môžete prečítať tu.
Účastníci súťaže by mali uchovávať originálne digitálne súbory/negatívy svojich príspevkov, keďže
môžu byť vyzvaní, aby preukázali vlastníctvo svojho príspevku, ako aj poskytli usporiadateľovi súťaže
prípadnú fotografiu v najvyššom možnom rozlíšení.

Kontrola
Pred prijatím sa všetky príbehy skontrolujú, aby sa zabezpečilo, že spĺňajú pravidlá súťaže. Na
webové stránky súťaže sa pridajú len tie príbehy, ktoré sú v súlade s jej pravidlami. Po preskúmaní
príbehu dostanú účastníci e-mail s oznámením o prijatí alebo zamietnutí.

Prihlasovacie obdobie
Príbehy sa môžu zaslať do súťaže kedykoľvek v období od 1. apríla do 31. augusta 2020, do 23.59 h
stredoeurópskeho letného času.

Výber víťazov
Víťazov vyberie porota zložená z troch odborníkov na komunikáciu.
Porota bude prihliadať na:



Vnútorný pohľad: hovorí nám príbeh niečo, čo sme nevedeli, nad rámec základných faktov o
financovanom projekte?
Príbehy o ľuďoch: opisujete v príbehu len samotný projekt, alebo rozprávate príbeh
o ľuďoch, ktorí sú doň zapojení?
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Tieto body sa môžu zdať subjektívne, ale vnútorný pohľad aj úžasné príbehy rozpoznáte okamžite.
Tie najlepšie príbehy nie sú len obyčajným zhrnutím niečoho, čo sme ešte nepočuli. Osobným a
autentickým tónom sprostredkúvajú zaujímavú udalosť. Vyjadrujú jasný názor, sú pútavé a zároveň
informatívne. Môžu byť vtipné, zanietené či nezvyčajné, úchvatné alebo aj sarkastické.

Ceny
Traja víťazi sa zúčastnia na podujatí venovanom komunikácii, ktoré sa uskutoční 12. až 15. októbra v
Bruseli.

Súhlas s pravidlami súťaže
Zapojením sa do tejto súťaže účastníci súhlasia s tým, že sa budú riadiť pravidlami súťaže vrátane
záruk týkajúcich sa autorského práva príspevkov.
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