1. Кой може да участва в Конкурса?
В Конкурса могат да участват всички правопоспособни лица, с изключение на
служителите на Huawei, служителите на компании, ангажирани с организацията на
Конкурса, както и членовете на техните семейства. В Конкурса могат да участват
само снимки, заснети с Huawei устройства.
2. Може ли непълнолетно лице да участва в Конкурса?
В Конкурса могат да участват лица над 16 годишна възраст. Лица под 16 годишна
възраст трябва да притежават писмено съгласие от законен родител / настойник.
Декларацията за съгласие е публикувана на Сайта в раздел Общи условия и правила
за участие в Конкурса.
3. Може ли професионален фотограф да участва в Конкурса?
Да, в Конкурса могат да участват професионални и непрофесионални фотографи.
4. Може ли служител на Huawei да участва в Конкурса?
Не, служители на Huawei, както и служители на компании ангажирани с
организацията на Конкурса, не могат да вземат участие в Конкурса.
5. Може ли член от семейството на служител на Huawei да участва в Конкурса?
Не, в Конкурса не могат да участват членове на семействата на служители на
Huawei и/или служители на други компании, ангажирани с организацията на
Конкурса.
6. Кой не може да участва в Конкурса?
В Конкурса не могат да участват служители на Huawei, служители на компании
ангажирани с организацията на Конкурса, както и лица под 16 годишна възраст.
7. Кои са категориите за участие в Конкурса?
Конкурсът включва следните Категории:
a) Faces – експериментиране с идетичността и силата на портретирането;
b) Good night – улавяне моментите на приглушена светлина;
c) Hello, life! – споделяне на емоции или вдъхновения от ежедневието;
d) Check-In – откриване на нови места , които да посетим и преживявянията ни там;
e) Nature – флора, фауна и природни пейзажи;
f)

Storyboard – история, разказана чрез снимки в 9 (девет) кадъра, които развиват
вълнуващ разказ.

8. Само снимки, направени с Huawei устройство ли могат да участват в Конкурса?
Да, в Конкурса могат да участват само снимки, заснети с Huawei устройства.
9. Какви са техническите изисквания за снимките?
Максималната големина на снимка, подадена за участие в конкурса е 25 MB.
10. Трябва ли Участникът да е автор на снимката?
Да. Всеки участник трябва лично да подаде кандидатурата си. Не се допуска
регистрация на кандидатури от името на трети лица.

11. За какви цели ще бъде използвана снимката ми?
С участието си в Конкурса, Участникът предоставя на Huawei Полша
неизключителен лиценз да ползва снимката за целите на Конкурса (подробна
информация за авторските права се съдържа в Общите условия и правила за
участие в Конкурса).
12. Могат ли снимките да бъдат допълнително обработвани, като се добавят допълнителни
ефекти, филтри и други?
Снимките, участващи в Конкурса, могат допълнително да бъдат обработвани с
филтри/цветни корекции. Не се допуска добавянето / премахването на предмети,
както и промяна на първоначалната композиция на снимката.
13. Мога ли да участвам със снимка, която вече е била публикувана?
Снимки, които са били публикувани в блогове, уебсайтове и форуми, могат да
участват в Конкурса, само ако публикуването им е било за лични цели. Снимки
публикувани с търговска цел, както и такива които са били награждавани не могат
да участват в Конкурса.
14. Мога ли да участвам със снимка, на която има заснето трето лице?
Всяка снимка, която участва в Конкурса, не трябва да нарушава правото на трети
страни.
15. Необходимо ли е писмено съгласие от лицето/лицата на снимката?
С участието си в Конкурса, Участникът декларира, че не е нарушил правата на
която й да е трета страна. При нужда, Huawei Полша може да изиска от Вас да
представите писмено съгласие на лицето/лицата.
16. Мога ли да подам една и съща снимка в различни категории?
Не, една снимка може да бъде подадена само в една категория.
17. Кога е крайният срок за подаване на снимките?
Снимките могат да бъдат качвани на сайта от 9 юли 2018 в 14:00 ч. до 20 август
2018 в 11:59 ч. (Централноевропейско лятно часово време).
18. Кога ще се публикуват снимките на уебсайта?
В срок от 72 (седемдесет и два) часа след успешното качване на снимката, Huawei
Полша или оторизирано от тях лице може да я модерира. След завършване на този
процес, снимката ще бъде публикувана на уебсайта.
19. В кои случаи снимката няма да бъде публикувана?
Модерацията може да се изразява в: промяна на Категорията в която първоначално
е качена снимката, потвърждение, че Участникът, снимката, нейното заглавие
и/или описание не нарушават някоя от разпоредбите на настоящите „Общите
условия и правила за участие“, поради което Участникът може да бъде
дискфалифициран от Конкурса.
20. За колко снимки мога да гласувам?
Можете да гласувате за една или повече снимки. Няма ограничение в броя снимки, за
които ще гласувате.

21. Мога ли да гласувам за една снимка повече от веднъж?
Да, можете да гласувате за една и съща снимка неограничен брой пъти, стига при
гласуването да спазвате интервал от 24 часа.
22. По какъв начин ще бъдат избрани победителите?
Победителите ще бъдат избрани по два начина: гласуване на потребителите на
уебсайта (Награда на публиката) и гласуване на Журито (Голяма награда и отличия
във всяка категория).
23. Как ще бъде избран победителят, ако две или повече снимки са получили еднакъв брой
гласове?
В този случай, снимката победител ще бъде избрана от Huawei Полша, като се
вземе под внимание нейната художествена стойност, качество и уникалност.
24. В какъв състав ще е журито на Конкурса?
Журито ще бъде в състав: представител на Huawei за Централна и Източна Европа,
посланик на Huawei, представител на National Geographic и трима професионални
фотографа.
25. По какви критерии ще бъдат оценявани снимките от журито?
При оценяването на снимките журито ще вземе под внимание следните
характеристики: художествена стойност, качество и уникалност на снимката.
26. Мога ли да обжалвам решението на журито?
Решенията на журито са финални и окончателни за всички участници в Конкурса.
27. Какви са наградите на Конкурса?
Победителите ще получат:
Публикуване на снимката в месечното списание National Geographic в страните от
Централна и Източна Европа (т.е. България, Хърватска, Чехия, Дания, Естония,
Финландия, Унгария, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Сърбия, Швеция), участие в
семинар на National Geographic, Huawei Matebook X и 10 000 евро - за победителя в
Гран При;
Публикуване на снимката в месечното списание National Geographic в страните от
Централна и Източна Европа (например България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония,
Финландия, Унгария, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Сърбия, Швеция) и 2 000 евро за носителите на първа награда във всяка категория;
Huawei P20 Pro - за победителите класирани на второ място във всяка категория;
Huawei P20 - за победителите класирани на трето място във всяка категория;
Huawei P20 - за наградата "Победители на публиката".
28. Колко награди мога да спечеля?
Един участник и/или снимка могат да спечелят повече от една награда.
29. Мога ли да претендирам за паричната равностойност на наградата?
Не, наградите не могат да бъдат заменяни срещу тяхната парична равностойност.
30. Каква е цената за участие в Конкурса?
Участието в Конкурса не е обвързано със заплащане на допълнителни такси.
31. Какви са допълнителните разходи свързани със спечелване на Конкурса (облагане на
награди с данъци и др.)?

Не, в случай че е необходимо заплащане на данъци върху получените награди, Huawei
Полша ще добави тази сума към наградата. Данъкът ще бъде заплатен от Huawei
Полша. Моля имайте предвид, че таксата ще бъде изчислена и платена според
полското законодателство. В случай, че живеете извън Полша, биха могли да бъдат
приложени допълнителни плавила и регулации.
32. Възможно ли е победителят да преотстъпи наградата си на друго лице?
Не, победителят не може да прехвърли правото на получаване на награда на трети
страни.
33. Кога и как ще се осъществи получаването на наградите?
Всеки участник ще получи индивидуален имейл, в който ще му бъде съобщено че е
победител и ще трябва да предостави допълнителна информация, за да му бъде
изпратена наградата. Наградите ще бъдат изпратени на победителите чрез
банков превод или куриерска пратка (в случай, че наградата е предметна).
Разходите за банковия превод / куриерската услуга се покриват от Huawei Полша.
34. Победителите в Конкурса имат ли допълнителни задължения свързани със
спечелването на Конкура?
Не, победителите трябва единствено да декларират получената награда.
35. Какво ще се случи с личните ми данни? Могат ли да станат достояние на трети страни?
Вашите лични данни ще бъдат използвани за целите на организиране на конкурса,
както и за маркетинг* цели. Huawei Полша ще сподели данните с други
подразделения на Huawei в Европейската икономическа зона, партньорски компании
ангажирани с организацията на конкурса, куриерски и софтуерни компании,
осигуряващи поддръжка (подробна информация за защита на личните данни е
описана в Общите условия и правила на Конкурса).
*Маркетинг цели само за Полша.

