Eiropas Robežu un krasta apsardzes dienas 2018 fotokonkursa noteikumi un
nosacījumi
Organizators
1. Konkursa organizētājs ir Defacto sp. Z o.o. ar galveno ofisu Varšavā, Krolowej
Marysienki iela 46 KRS 0000232474, kas rīkojas Frontex vārdā.
Atbilstības kritēriji
2. Konkursā var piedalīties valsts tiesībsargājošās iestādes, kas sadarbojas ar Frontex.
3. Dalībniekiem darbu iesniegšanas dienā jābūt sasniegušiem 18 gadu vecumu.
Pieteikumu iesniegšana
4. Katram pieteikumam jāsastāv no pieteikuma veidlapas un vienas fotogrāfijas.
5. Dalībnieki var piedalīties konkursā, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu un
savu darbu uz e-pastu: photo@frontex.europa.eu.
6. Pieteikuma veidlapa ir jāaizpilda elektroniski un atbilstoši jāparaksta. Ieskanētais
dokuments jānosūta uz e-pastu: photo@frontex.europa.eu.
7. Pieteikuma formai jābūt aizpildītai angļu valodā. Dokumenti, kas tiks
iesniegti bez angļu valodas tulkojuma, netiks izskatīti.
8. Visiem pieteikuma formas lauciņiem jābūt aizpildītiem. Ja tas netiks izdarīts,
fotogrāfija automātiski tiks izslēgta no fotokonkursa.
9. Katram dalībniekam atļauts iesūtīt tikai vienu darbu. Pieteikumā ir jānorāda autora
vārds, uzvārds, pilsonība, iestādes/organizācijas nosaukums, tālruņa numurs un epasta adrese, vieta, kur tika uzņemta fotogrāfija, fotogrāfijas nosaukums un
paskaidrojošais teksts, kas nav garāks par 1300 zīmēm ar atstarpēm. Fotogrāfijām ir
jābūt .jpg formātā, ar vismaz 2500x3500 pikseļu izšķirtspēju.
10. Iesniegtā fotogrāfija nedrīkst būt iepriekš publicēta un tā nedrīkst būt vinnējusi
citos konkursos.
11. Frontex neuzņemas nekādu atbildību par pazudušiem, nokavētiem, nepareizi
adresētiem, bojātiem vai nepiegādātiem pieteikumiem.
12. Iesniedzot pieteikumu, katrs dalībnieks pieņem un piekrīt Noteikumiem un
Nosacījumiem un garantē, ka viņa vai viņas dalība atbilst visām Noteikumu un
Nosacījumu prasībām.
13. Dalībnieki, kuri nepiekrīt noteikumiem un nosacījumiem, tiks diskvalificēti.
14. Dalība konkursā ir bez maksas.
15. Darbi tiks pieņemti līdz 2018.gada 29.aprīļa plkst. 23:59 (pēc Centrāleiropas
laika).
Atlases kritēriji un balvas
16. Uzvarētāji tiks izvēlēti divās dažādās kategorijās: Tiesnešu balva, ko piešķirs
Atlases žūrija un Auditorijas balva, ko piešķirs Eiropas Robežu un krasta apsardzes
dienas dalībnieki.
17. Atlases žūrija ietvers trīs Frontex darbiniekus un vienu neatkarīgu profesionālu
fotogrāfu. Fotogrāfi tiks vērtēti balstoties uz sekojošiem kritērijiem: fotogrāfijas
atbilstība konkursa tēmai, oriģinalitāte, radošums, kā arī fotografēšanas prasmes.

18. Žūrijas balvu uzvarētāji saņems naudas balvas 500 eiro (1.vieta), 300 eiro (2.vieta)
un 100 eiro (3.vieta) apmērā, kā arī iespēju piedalīties Eiropas Robežu un krasta
apsardzes dienā 2018 Sapotā, Polijā, ar garantētu atlīdzību par ceļojuma un
izmitināšanas izmaksām (1., 2. un 3.vietas).
19. Auditorijas balvas uzvarētājs saņems naudas balvu 500 eiro apmērā.
20. Nodokļus no naudas balvas segs Frontex.
21. Balvas ir noteiktas un nav maināmas. Ja no Frontex neatkarīgu apstākļu sakritības
dēļ Frontex nespēj nodrošināt noteikto balvu, Frontex patur tiesības piešķirt citu
balvu, kas ir tādā pašā vērtībā.
22. Fotokonkursa uzvarētāji tiks informēti pa e-pastu.
23. Uzvarētāju saraksts (iekļaujot fotogrāfiju, autora vārdu un uzvārdu, atrašanās vietu
un aprakstu) būs pieejami pasākuma mājaslapā, kā arī Frontex tīmekļa vietnē un
sociālo mediju kanālos. Katram dalībniekam jāapzinās, ka iesniedzot darbus, viņi ir
piekrituši tam, ka uzvaras gadījumā viņu vārds var tikt atklāts trešajām personām, kad
tiks pieprasīts dalībnieku vārdu saraksts.
24. Frontex apņemas sazināties ar uzvarētājiem par balvu saņemšanas kārtību viena
mēneša laikā pēc paziņojuma par konkursa rezultātiem. Gadījumā, ja Frontex nespēj
sazināties ar uzvarētāju paziņošanas periodā, Frontex patur tiesības pārdalīt naudas
balvu.
25. Frontex patur tiesības izvēlēties alternatīvu uzvarētāju gadījumā, ja Frontex ir
pietiekams pamats uzskatīt, ka izvēlētais uzvarētājs pārkāpis jebkuru no pieteikšanās
Noteikumiem un Nosacījumiem. Saistības nepildījušam dalībniekam būs iespēja
izteikt savu viedokli par lēmumu.
Nosacījumi
26. Piedaloties konkursā dalībnieks apstiprina, ka viņš/viņa ir iesūtītās fotogrāfijas
autors, un norāda visas nepieciešamās tiesības un atļaujas, ieskaitot autortiesības uz
fotogrāfiju.
27. Katra dalībnieka atbildība ir pārliecināties, ka fotogrāfijas, kuras viņi iesniedz, ir
uzņemtas ar subjekta/subjektu un/vai norises/atrašanās vietas atļauju, un nepārkāpj
autortiesības vai jebkādas citas trešo pušu tiesības.
28. Dalībnieks garantē, ka viņš ir saņēmis atļauju no tām personām, kas attēlotas
fotogrāfijā (gadījumā, ja personas jaunākas par 18 gadiem - viņu vecāku/aizbildņa
piekrišanu), fotogrāfiju izmantošanai saskaņā ar konkursa noteikumiem un atbrīvo
Frontex vai Organizatoru no atbildības attiecībā uz trešo pušu iesniegto prasību par
šādu pārkāpumu.
29. Katrs dalībnieks ir atbildīgs un nodrošina kompensāciju gadījumā, ja trešā puse
izsaka pretenzijas vai uzsāk tiesvedību pret Frontex vai Organizāciju, konkursa
dalībnieka autortiesību pārkāpuma dēļ.
30. Šī konkursa ietvaros iesniegto fotogrāfiju autortiesības pieder attiecīgajiem
dalībniekiem. Tomēr ņemot vērā viņu dalību konkursā, katrs dalībnieks piešķir
starptautisko, beztermiņa un bezatlīdzības atļauju Eiropas Savienībai darbu
ievietošanai kādā vai vairākos medijos publicitātes nolūkos. Tas ietver visas nākotnes
publikācijas (ieskaitot dalībnieku fotogrāfijas un, ar labprātīgu un apzinātu dalībnieku
piekrišanu, viņu vārdu, uzvārdu, atrašanās vietu, fotogrāfijas un/vai tekstu,
biogrāfisko informāciju, kuru sniedzis dalībnieks/uzvarētājs un/vai jebkuru viņa
paziņojumu attiecībā uz konkursu un/vai balvām), kuras var tikt piedāvātas publikai
(tostarp trešās puses, tādas kā laikrakstu izdevēji). Fotogrāfijas drīkst izmantot pilnībā
vai daļēji jebkurā laikā, kompozīcijas vai fragmentālā veidā, krāsainā vai citā veidā,

un drīkst publicēt, izmantojot jebkurus līdzekļus, ieskaitot, drukātos materiālus, video
un/vai internetu. Frontex var deleģēt citai personai jebkuras tiesības, kas minētās šajā
pantā.
31. Frontex nebūs atbildīgs par jebkādiem trūkumiem, pildot savas saistības ar
uzvarētājiem un/vai viņu viesiem šā konkursa Noteikumu un Nosacījumu ietvaros, ja
šāds incidents vai trūkums ir saistīts ar trešo pušu pasākuma organizatoriem. Lai
nerastos pārpratumi, uzvarētāji un/vai jebkuri viesi ir atbildīgi par visām
papildizmaksām, kas radušās to rezultātā.
Gala noteikumi
32. Visus personu datus, ieskaitot, dalībnieku vārdus, uzvārdus, tālruņa numurus vai
e-pasta adreses apstrādās vienīgi šī konkursa pārvaldības nolūkā, kā izklāstīts šajos
Noteikumos un Nosacījumos, saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Robežu un krasta
apsardzes noteikumiem un ES datu aizsardzības likumu. Šie dati netiks pārsūtīti
jebkurai trešajai pusei, izņemot saderīgam mērķim, piešķirot balvas, vajadzības
gadījumā sniedzot uzvarētāju uzvārdu sarakstu. Visi personu dati, kurus glabā
Frontex, attiecībā uz šo konkursu īslaicīgi tiks glabāti administrēšanas nolūkā un
vēlāk tiks dzēsti.
33. Dalībniekiem pilnībā jāizskaidro visi vizuālie elementi, kas iekļauti katrā
fotogrāfijā, Frontex lietošanai konkursa ietvaros un Frontex izmantošanai jebkāda
veida informēšanas nolūkā. Dalībniekiem ir jānodrošina, ka viņu fotogrāfiju
izmantošana konkursa ietvaros un Frontex vajadzībām nav pārkāpusi trešo pušu
tiesības vai jebkādus piemērojamos likumus, regulas, kodeksus, kārtību, un dalībnieki
pilnībā atbrīvo Frontex no atbildības attiecībā uz iesniegtajām prasībām, bojājumiem,
zaudējumiem (paredzamajiem vai ne), saistībām vai izmaksām, ieskaitot pamatotu
juridisku pakalpojumu izmaksas par šādu pārkāpumu.
34. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka gadījumā, ja darbs neatbilst
tehniskajām vai mākslinieciskajām specifikācijām vai juridiskajām prasībām, kas
izklāstītas šajā dokumentā, vai ja Frontex pēc saviem ieskatiem to nosaka, Frontex ir
tiesības diskvalificēt jebkuru darbu.
35. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt, ka Frontex nav pienākums izmantot,
izplatīt un/vai izstādīt jebkuru fotogrāfiju un dalībniekiem šajā ziņā nav nekādu
pretenziju pret Frontex.
36. Šī konkursa Noteikumi un Nosacījumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar
Eiropas Savienības tiesību aktiem un saskaņā ar vispārējo pārredzamības,
proporcionalitātes, vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu.

