1. Ki vehet részt a Pályázaton?
A Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes személy, kivéve a Huawei alkalmazottai, a
Pályázat szervezésében közreműködő felek alkalmazottai és családtagjaik. Kérjük vegyék
figyelembe, hogy a Pályázaton csak Huawei készülékkel készült fotókkal lehet nevezni.
2. Részt vehetnek a Pályázaton kiskorú személyek?
Pályázhat minden 16. életévét betöltött, vagy ennél idősebb cselekvőképes személy,
amennyiben írásos hozzájárulással rendelkezik a törvényes gyámjától és/vagy törvényes
képviselőjétől. A hozzájárulás megtalálható a verseny honlapján, az utolsó oldalon a
Feltételek és Szabályok fül alatt.
3. Részt vehetnek a Pályázaton hivatásos fényképészek?
Igen, a pályázók lehetnek hivatásos és/vagy amatőr fotósok.
4. Részt vehetnek a Pályázaton a Huawei alkalmazottai?
Nem, a Pályázaton nem vehetnek részt a Huawei alkalmazottai, és a Pályázat szervezésében
közreműködő felek.
5. Részt vehetnek a Pályázaton a Huawei alkalmazottainak családtagjai?
Nem, a Pályázaton nem vehetnek részt a Huawei alkalmazottainak és/vagy a Pályázat
szervezésében közreműködő felek családtagjai.
6. Ki nem vehet részt a Pályázaton?
A Pályázaton nem vehetnek részt a Huawei alkalmazottai, a Pályázat szervezésében
közreműködő felek alkalmazottai és családtagjaik, valamint 16 éven aluli személyek.
7. Milyen kategóriákban lehet pályázni?
A Pályázat a következő kategóriákat tartalmazza:
a)
Portré – kísérletezés a személyiséggel és a portré erejével;
b)
Jó éjt! – pillanatok megörökítése gyenge fényben;
c)
Helló élet! – a mindennapi élmények érzelmeinek vagy inspirációjának megosztása;
d)
Check-In – új helyek és új élmények felfedezése;
e)
Természet – növényvilág, állatvilág és tájak a természetes állapotukban;
f) Forgatókönyv – történetmesélés 9 (kilenc) képkockában, fotókollázs értelmes és érdekes
mondanivalóval.
8. A nevezett képeket csak Huawei készülékkel lehet elkészíteni?
A Pályázaton csak Huawei készülékkel készült fotókkal lehet nevezni.
9. Milyen technikai követelményeknek kell megfelelniük a fotóknak?
A Pályázatra beküldött egyes fotók mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot.
10. A pályázónak kell lennie a fotó készítőjének?
Igen. Minden résztvevőnek személyesen kell benyújtania a pályaművet. Nem engedélyezett
bármely más személy nevében pályaművet beadni.

11. Mire fogják használni a képeimet?
A fotó benyújtásával minden résztvevő nem kizárólagos használati engedélyt ad a Huawei
Polskának, aki felhasználja a képet a céljaira (a szerzői jog részletei az Általános
Pályázati Feltételekben találhatók).
12. Lehet a képeket szerkeszteni kiegészítő effektek és szűrők hozzáadásával?
A fotókat lehet szerkeszteni szűrők és/vagy színkorrekció használatával. Nem engedélyezett
bármilyen objektumot hozzáadni és/vagy törölni, vagy megváltoztatni a fotó eredeti
kompozícióját.
13. Nevezhetek olyan fotóval, amely megjelent már korábban?
A blogokon, weboldalakon, fórumokon közzétett fotók csak abban az esetben
engedélyezettek, ha saját használatra publikálták őket. A kereskedelmi célokra használt fotók
nem engedélyezettek. Pályázni kizárólag olyan képpel lehet, amely más fotópályázaton nem
ért el eredményt.
14. Nevezhetek olyan fotóval, amelyen más személy szerepel?
Egyetlen benyújtott fotó sem sértheti harmadik fél jogait.
15. Rendelkeznem kell írásos engedéllyel a fotón szereplő személytől?
A fotó benyújtásával a résztvevő kijelenti, hogy harmadik fél jogai nem sérültek. A Huawei
Polska szükség esetén megkérheti Önt az írásos engedély bemutatására.
16. Nevezhetek ugyanazzal a fotóval több kategóriában?
Nem, egy fotót csak egy kategóriában lehet nevezni.
17. Mi a képek beküldésének határideje?
A fotókat 2018. július 9. 14:00-tól (közép-európai nyári idő, „CEST”) 2018. augusztus 20.
23:59-ig (CEST) lehet feltölteni az oldalra.
18. Mikor fog megjelenni a fotó a weboldalon?
A fotó sikeres beküldésétől számított 72 órán belül, a Huawei Polska vagy a Huawei Polska
által meghatalmazott további személyek moderálhatják a fotót. A moderációs folyamat után
a fotókat közzéteszik a weboldalon.
19. Mely esetben nem teszik közzé a fotókat?
A moderáció elsősorban a következőket jelenti: a kategória megváltoztatása, amelyben a
fotót benyújtották, annak ellenőrzése, hogy a résztvevő, a fotó, a fotó címe és/vagy leírása
nem sérti-e az Általános Pályázati Feltételekben leírtakat, illetve a fotó vagy a résztvevő
kizárása a Pályázatból.
20. Hány fotóra szavazhatok?
Egy vagy több fotóra lehet szavazni. Nincs megszabva, hogy hány fotóra lehet szavazni.
21. Szavazhatok egynél többször egy fotóra?
Igen, minden 24 órában egyszer lehet szavazni ugyanarra a fotóra.
22. Hogyan választják ki a nyerteseket?
Kétféleképpen választják a nyerteseket: a felhasználók webes szavazatai alapján
(közönségdíj) és a zsűri szavazása alapján (nagydíj és kategóriánkénti díjak).

23. Mi történik akkor, ha két vagy több fotó ugyanannyi szavazatot kap? Hogyan választják ki a
nyertes fotót?
Ebben az esetben a nyertes fotót a Huawei Polska választja a kép művészi értéke, minősége
és egyedisége alapján.
24. Kikből áll a Pályázat zsűrije?
A zsűri a Huawei CEE & Nordic egységének képviselőjéből, a Huawei nagykövetéből, a
National Geographic képviselőjéből és három hivatásos fényképészből áll.
25. Milyen szempontok alapján ítéli meg a zsűri a fotókat?
A díjnyertes fotók kiválasztásához a zsűri a fotók következő tulajdonságait veszi figyelembe:
művészi érték, minőség és egyediség.
26. Fellebbezhetek a zsűri döntése ellen?
A zsűri döntése végleges, és a Pályázat összes résztvevőjére nézve kötelező.
27. Milyen díjakat lehet nyerni a Pályázaton?
A nyerteseket a következőkkel jutalmazzák:
A fotó megjelentetése a National Geographic közép-kelet-európai és északi országokban
megjelenő havilapjában (pl. Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország,
Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Románia, Svédország,
Szerbia), részvétel a National Geographic workshopján, Huawei Matebook X és 10.000 euró –
a nagydíj nyertesének;
A fotó megjelentetése a National Geographic közép-kelet-európai és északi országokban
megjelenő havilapjában (pl. Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország,
Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Románia, Svédország,
Szerbia), Huawei Matebook X és 2.000 euró – minden kategória első helyezettjének;
Huawei P20 Pro – minden kategória második helyezettjének;
Huawei P20 – minden kategória harmadik helyezettjének;
Huawei P20 – a közönségdíj nyertesének;
28. Hány díjat nyerhetek?
Egy személy és/vagy fotó több díjat is nyerhet.
29. Kérhetek a tárgynyeremény helyett pénzt?
Nem, a nyeremények nem válthatók készpénzre.
30. Van a Pályázatnak bármilyen nevezési díja?
Nem, nincs nevezési díj.
31. Van a Pályázat nyereményéhez kapcsolódó bármilyen költség (nyereményadó stb.)?
Nem, ha szükséges nyereményadót fizetni, akkor a Huawei Polska hozzáadja a nyereményhez
a megfelelő pénzösszeget. Az adót a Huawei Polska fizeti. Kérjük vegye figyelembe, hogy az
adó a lengyel jog alapján kerül kiszámolásra, így amennyiben Ön nem Lengyelországban él,
további szabályok és rendeletek alkalmazhatók.
32. A nyertes felajánlhatja a nyereményt más személynek?
Nem, a nyertes nem ruházhatja át a nyeremény átvételére való jogát harmadik félnek.
33. Mikor és hogyan adják át a nyereményeket a nyerteseknek?
Minden nyertest külön értesítenek e-mailben a kitüntetésről, és közlik a díjak átvételének
részleteit. A nyereményeket elektronikus pénzátutalással vagy futárszolgálattal (nem pénzbeli

nyeremények esetében) juttatják el a nyertesekhez. Az elektronikus utalás/futárszolgálat
költségeit a Huawei Polska állja.
34. Van a nyerteseknek bármilyen további teendője a Pályázat megnyerésével kapcsolatban?
Nem, viszont a nyerteseknek bevallásukban fel kell tüntetniük a nyereményből származó
bevételüket.
35. Mi történik a személyes adataimmal? Hozzáférhetnek harmadik felek?
Az Ön személyes adatait főleg a Pályázat szervezésére, valamint marketingcélokra
használják. A Huawei Polska az Európai Gazdasági Térség országainak más Huaweiszervezeteivel, a Pályázat társszervező és támogató partnereivel, futárcégekkel és az ITkarbantartási szolgálatokat végző cégekkel osztja meg az Ön adatait (az adatvédelem
részletei az Általános Pályázati Feltételekben találhatók).
*Kizárólag lengyelországi marketingcélokra.

