„Carcassonne’i“ 20. aastapäeva fotovõistlus
Osalemistingimused
1.

Võistlusel osalemiseks tuleb jagada oma Instagrami lehel fotot ühest või mitmest „Carcassonne’i“
mängunupust etteantud taustal (vt punkt 3) ning kasutada teemaviiteid #Carcassonne20Contest ja
#Carcassonne20EE. Instagrami leht peab olema avalik. Postitatud pildil ei tohi kesksel kohal olla inimesi,
äärmisel juhul võib neid olla taustal. Jätame endale õiguse välistada võistluselt tööd, mis on meie
hinnangul poliitilised, inimvaenulikud või muul viisil sobimatud. Kõik sellised võistlustööd kustutatakse.
Eriti tõsistest juhtumitest teavitame Instagrami.

2.

Võistlusel osalevad ajavahemikul 17.07.–15.08.2021 Instagrami üles laaditud fotod, mis on tähistatud
teemaviidetega #Carcassonne20Contest ja #Carcassonne20EE. Igas kategoorias saab osaleda ühe
fotoga, lisatöid ei arvestata. Võistlusel osalemine on tasuta.

3.

Kategooriad/taustad ja hindamissüsteem:

tänav – 2 punkti
kõrts – 3 punkti
maailma kultuuripärand
– 4 punkti
siga – 5 punkti

põld – 2 punkti
jõgi – 3 punkti
klooster – 4 punkti

purskkaev – 2 punkti
torn – 4 punkti
tsirkus – 5 punkti

turg – 3 punkti
draakon – 4 punkti
vulkaan – 5 punkti

katedraal – 5 punkti

4.

Loovuse eest võib Brain Gamesi žüriilt teenida iga pildi eest/igas kategoorias veel kuni 3 lisapunkti.

5.

#Carcassonne20EE võistlusel selgitatakse välja viis suurima punktisumma saanud osalejat. Kui sama
punktisumma on rohkem kui viiel osalejal, loositakse võitjad nende hulgast. Võitjad saavad 50-eurose
Brain Gamesi kinkekaardi. Auhinda ei saa loovutada teisele isikule, tagastada ega asendada tervikuna
või osaliselt sularaha väljamaksega.
#Carcassonne20EE lisaauhinnad: Instagramis teemaviitega #Carcassonne20EE tähistatud fotosid
jagatakse Brain Gamesi Facebooki lehel (.facebook.com/BrainGamesEE).
a. Facebookis enim meeldimisi pälvinud foto autor saab auhinnaks ühe vabalt valitud „Carcassonne’i“
laienduse.
b. Brain Games valib samuti oma lemmiku, mille autor saab samuti ühe vabalt valitud „Carcassonne’i“
laienduse.

6.

#Carcassonne20EE võistluse viis parimat osalevad rahvusvahelises loosis, mille auhinnaks on 5
kolmepäevast reisi kahele 2022. aastal Carcassonne’is toimuvatele „Carcassonne’i“
aastapäevapidustustele (vt punkt 17).

7.

Reisiloosi võitjatega võtab ühendust Hans im Glück. Võitja on kohustatud teatama auhinna
vastuvõtmisest 7 päeva jooksul alates kuupäevast, mil ta kuulutati võitjaks. Kõik hilisemad nõuded on
õigustühised.

8.

Võistluse korraldajad ei vastuta kaotsiläinud, kahjustatud või hilinenud postituste eest (sh erinevatest
tehnilistest probleemidest tingitud juhtumid).
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9.

Eesti võistlus on avatud kõigile Eesti elanikele. Osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased. Hans im
Glück GmbH ja partnerkirjastuste töötajad ning nende sugulased (nt vanemad, õed-vennad või
abikaasad) ei või võistlusel osaleda. Võistlusel osalemine on tasuta, osalemiseks ega võitmiseks ei pea
midagi ostma.

10.

Osalemistingimuste või muude võistlusega seotud tingimuste, eeskirjade, juhiste või protseduuride vastu
eksinud isik kõrvaldatakse võistluselt. Võistluselt kõrvaldatakse ka osalejad, kes on kasutanud keelatud
abivahendeid või on petnud eeliseid välja muul moel. Kui tingimuste rikkumine selgub tagantjärele,
tühistatakse auhinnad tagasiulatuvalt. Kolmandate isikute kaudu osalemine on keelatud.

11. Osalejad võivad võistlemast loobuda, selleks tuleb eemaldada oma Instagrami lehelt võistlusega seotud
postitused.
12. Võistlusel osalemisega nõustute järgima fotovõistluse osalemistingimusi.
13. Võistlusel osalejad vastutavad selle eest, et foto võistlusele esitamisega ei rikutaks kolmandate isikute
õigusi, eelkõige, et fotolt tuvastatavad isikud nõustuvad foto avaldamisega. Osaleja kinnitab, et ta on
üleslaaditud foto autor ja tal on foto kasutamiseks piiramatud õigused.
14. Foto üleslaadimisega kinnitab osaleja, et ta on kõigi fotoga seotud õiguste omanik ning ta nõustub foto ning
oma isikuandmete avaldamisega. Hans im Glückil ja Brain Gamesil on õigus fotosid redigeerida (eelkõige
elektrooniline pilditöötlus veebis avaldamiseks), taasavaldada ja anda nimetatud õigused üle kolmandatele
isikutele. Kasutusõiguste üleandmisel tasu ei maksta.
15. Mõne osalemistingimuse või selle osa õiguslikel põhjustel kehtetuks muutumine või võimalikud lüngad
osalemistingimuste praeguses või tulevastes versioonides ei mõjuta ülejäänud osalemistingimuste või
nende osade kehtivust. Kehtetud sätted loetakse asendatuks kehtiva sättega, mis on kõige lähemal kehtetu
sätte ja tingimuste kui terviku mõttele ja eesmärgile.
16. Hans im Glückil ja Brain Gamesil on õigus osalemistingimusi igal ajal muuta.
17. Viis peaauhinna võitjat saavad igaüks kaks kutset 2022. aastal toimuvatele „Carcassonne’i“
aastapäevapidustustele. Hans im Glück valib välja ja korraldab alltoodud tegevused ning kannab
seonduvad kulud:
17.1 edasi-tagasi lennu-, rongi- või bussireis
17.2 majutus (sh poolpansion) Carcassonne’is
17.3 vaatamisväärsuste jm külastused
17.4 VIP-üritustel osalemine
Võitjad nõustuvad kõigi vajalike andmete avaldamisega Hans im Glückile.

18. Võistluse korraldaja on Hans im Glück Verlags GmbH (Birnauer Str. 15, 80809 München). Instagram ei
rahasta, toeta ega halda seda võistlust ega ei ole sellega seotud muul moel. Võitjatel puudub alus taotleda
auhindu Instagramilt. Hans im Glück jätab endale õiguse kustutada sobimatut sisu, näiteks rassistlikke,
seksistlikke või muul moel inimõigusi rikkuvaid postitusi ilma täiendavate selgitusteta ning kõrvaldada
sellised võistlustööd võistluselt.
19. Hans im Glück ei vastuta COVID-19 pandeemia põhjustatud kahju ega pandeemiaolukorrast tingitud
eeskirjade rikkumise eest osalejariikides. Eeskirjadega tutvumise ja nende järgimise eest vastutavad
osalejad.
20. Võistlusel osalemisega nõustute osalemistingimustega.
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