1. Vem får delta i tävlingen?
Alla som är myndiga får delta, förutom Huaweis anställda, anställda i andra organisationer
som hjälper till att anordna tävlingen och deras familjemedlemmar. Observera att endast
foton som tagits med utrustning från Huawei får delta i tävlingen.
2. Får en minderårig person delta i tävlingen?
Deltagare som är 16 år och äldre och personer som har en begränsad rättslig
handlingsförmåga får delta i tävlingen om de fått ett skriftligt samtycke från sin
vårdnadshavare och/eller förmyndare. Du hittar ett förslag till ett samtycke i
tävlingsvillkoren.
3. Får en professionell fotograf delta i tävlingen?
Ja, såväl professionella som icke-professionella fotografer får delta.
4. Får en Huawei-anställd delta i tävlingen?
Nej, Huaweis anställda och anställda i andra organisationer som hjälper till att anordna
tävlingen får inte delta.
5. Får en familjemedlem till en Huawei-anställd delta?
Nej, familjemedlemmar till Huawei-anställda och anställda i andra organisationer som
hjälper till att anordna tävlingen får inte delta.
6. Vilka får inte delta i tävlingen?
Huaweis anställda, anställda i andra organisationer som hjälper till att anordna tävlingen och
deras familjemedlemmar samt personer under 16 år får inte delta i tävlingen.
7. Vilka tävlingskategorier finns det?
Tävlingen inkluderar följande kategorier:
a)
Faces – experimentera med identitet och porträtt
b)
Good Night – fånga ögonblick i dämpat ljus
c)
Hello, Life! – dela känslor eller inspiration i vardagliga upplevelser
d)
Check-In – upptäck nya platser och nya upplevelser
e)
Nature – flora, fauna och landskap i sin naturliga omgivning
f)
Story Board – berätta en historia i nio bilder, ett rutnät av foton som bildar en
spännande berättelse.
8. Måste bidragen vara fotade med en utrustning från Huawei?
Endast foton tagna med en produkt av märket Huawei får skickas in till tävlingen.
9. Vilka är de tekniska kraven på fotot?
Ett foto får inte överstiga 25 MB.
10. Ska deltagaren vara upphovsman till fotot?
Ja. Alla deltagaren måste skicka in sina bidrag personligen. Det är inte tillåtet att skicka in
bidrag för någon annan.

11. Hur kommer mina foton att användas?
Deltagaren beviljar genom att skicka in ett bidrag Huawei Polska en icke-exklusiv
licens att använda bidraget för sina syften (upphovsrättsinformation återfinns i
tävlingsvillkoren).

12. Får fotona redigeras, med effekter, filter osv.?
Foton får redigeras med hjälp av filter och/eller färgkorrigering. Tillägg och/eller radering av
föremål eller ändring av fotots ursprungliga komposition är inte tillåtet.
13. Får jag skicka in ett foto som redan publicerats?
Foton som publicerats på bloggar, webbplatser och andra forum tillåts endast om
publiceringen var för privat bruk. Foton som använts för kommersiella syften tillåts inte.
Foton som fått pris i tidigare fototävlingar får inte skickas in till tävlingen.
14. Får jag skicka in ett foto med en annan person på bilden?
Ett foto får inte göra intrång i andras rättigheter.
15. Måste jag ha ett skriftligt samtycke från personen/personerna på fotot?
Genom att skicka in fotot intygar deltagaren att fotot inte gör intrång i tredje parts
rättigheter. Huawei Polska kan be dig om ett skriftligt samtycke, om så behövs.
16. Får jag skicka in samma foto till flera kategorier?
Nej, ett och samma foto får endast skickas in till en kategori.
17. När är deadline för att skicka in foton?
Foton kan laddas upp på webbplatsen från den 9 juli 2018 kl. 14.00 (CEST) till den 20 augusti
2018 kl. 23.59 (CEST).
18. När kommer fotot att publiceras på webbplatsen?
Under de första 72 timmarna efter det att ett bidrag skickats in sker en granskning av Huawei
Polska eller en person som auktoriserats av Huawei Polska. Därefter publiceras fotona på
webbplatsen.
19. Vad kan leda till att ett foto inte publiceras?
Granskningen innebär att den kategori som fotot skickades in till kan ändras, och det sker en
verifiering av att deltagaren, fotot, titeln och/eller beskrivningen inte bryter mot några
bestämmelser i tävlingsvillkoren, vilket i så fall skulle diskvalificera deltagaren från tävlingen.
20. Hur många foton kan jag rösta på?
Du kan rösta på ett eller flera foton. Det finns inga begränsningar när det gäller hur många
foton du kan rösta på.
21. Kan jag rösta flera gånger på samma foto?
Ja, du kan rösta på samma foto en gång per dygn.
22. Hur väljs vinnarna ut?
Vinnarna väljs ut på två sätt: genom användarnas omröstning på webbplatsen (publikens
pris) och juryomröstningen (Grand Prix och priser i alla kategorier).
23. Vad händer om två eller fler foton får samma antal röster? Hur väljs det vinnande fotot ut?
I så fall väljs det vinnande fotot ut av Huawei Polska, baserat på fotots konstnärliga värde,
kvalitet och unikhet.
24. Vilka består juryn av?
Juryn kommer att bestå av
en representant för Huawei CEE & Nordic, en Huawei
Ambassador, en representant för National Geographic och tre professionella fotografer.

25. Vad kommer juryn att titta på?
När juryn väljer ut vinnarna tar man hänsyn till följande egenskaper hos fotot: konstnärligt
värde, kvalitet, unikhet.
26. Kan jag överklaga juryns beslut?
Juryns beslut är slutgiltigt och bindande för alla deltagare i tävlingen.
27. Vilka är priserna i tävlingen?
Priser:
Vinnaren av Grand Prix: publicering av fotot i National Geographics månadsmagasin i
Central- och Östeuropa samt Norden (dvs. Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland,
Finland, Ungern, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Serbien, Sverige), deltagande i National
Geographics Workshop, Huawei Matebook X och 10 000 EUR.
Vinnare av 1:a pris i respektive kategori: publicering av fotot i National Geographics
månadsmagasin i Central- och Östeuropa samt Norden (dvs. Bulgarien, Kroatien, Tjeckien,
Danmark, Estland, Finland, Ungern, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Serbien, Sverige),
Huawei Matebook X och 2 000 EUR.
Vinnare av 2:a pris i respektive kategori: Huawei P20 Pro.
Vinnare av 3:a pris i respektive kategori: Huawei P20.
Vinnaren av publikens pris: Huawei P20.
28. Hur många priser kan jag vinna?
En person och/eller ett foto kan vinna mer än ett pris.
29. Kan jag få pengar i stället för det fysiska priset?
Nej, priserna kan inte inlösas mot kontanter.
30. Kostar det något att delta i tävlingen?
Nej, det kostar ingenting att delta.
31. Finns det några kostnader förknippade med att vinna tävlingen (vinstskatt e. dyl.)?
Nej, vid eventuell vinstskatt lägger Huawei Polska till beloppet till priset. Skatten betalas av
Huawei Polska. Observera att skatten beräknas och betalas i enlighet med polsk lag, och om
du bor utanför Polen kanske andra regler och lagar gäller.
32. Kan vinnaren överlåta rätten till priset till en annan person?
Nej, vinnarna får inte överlåta rätten att ta emot priset till en tredje part.
33. När och hur lämnas priserna över till vinnarna?
Vinnarna meddelas via e-post om att han/hon vunnit med information om hur priset delas ut.
Priserna skickas till vinnarna i form av en elektronisk överföring eller ett paket (fysiska priser).
Överföringen/frakten bekostas av Huawei Polska.
34. Tillkommer ytterligare skyldigheter i samband med vinst i tävlingen?
Nej, men vinnarna måste redovisa inkomsten från priset.
35. Vad händer med mina personuppgifter? Kan tredje part få del av dem?
Dina personuppgifter kommer att användas i synnerhet för att anordna tävlingen, samt för
marknadsföringssyften. Huawei Polska kommer att dela uppgifterna med andra Huaweienheter, baserade i EES, partner som på något sätt hjälper till att anordna tävlingen,

transport- och fraktföretag samt företag som tillhandahåller IT-underhållstjänster
(dataskyddsinformation återfinns i tävlingsvillkoren).
*Marknadsföringsändamål endast i Polen.

