Офіційні правила участі у фотоконкурсі “Я ЛЮБЛЮ знимкувати КАРПАТИ ”
(далі за текстом офіційних правил – Конкурс).
1. Загальні положення.
1.1. Організатором Конкурсу є інтернет-каталог www.karpaty.info (надалі за текстом офіційних
правил іменоване - Організатор);
1.2. Мета проведення Конкурсу – можливість дізнатися більше про відпочинок і гарні місця в
Карпатах через фотороботи фотографів-аматорів та вибір кращих фотографів Конкурсу.
1.2.1. Тематика Конкурсу – фотороботи, які стосуються Українських Карпат, зокрема: ліси,
гори, водоспади, природні явища, пори року, традиції, свята, тварини тощо, окрім обмежень до
робіт, які зазначені в умовах цього Конкурсу.
1.3. Фотороботи, які беруть участь в Конкурсі – власна фотографія учасника конкурсу на тему
«Я ЛЮБЛЮ знимкувати КАРПАТИ», яка відображає його ставлення до природи Карпаського
краю, зокрема: ліси, гори, озера, водоспади, природні явища, пори року, традиції, свята,
тварини тощо, окрім обмежень, які зазначені в умовах цього Конкурсу, та до якої учасник
конкурсу надав короткий опис місця, в якому була зроблена фоторобота, тему фотороботи, та
яка пройшла, перед її розміщенням на сайті, модерацію на відповідність вимогам Конкурсу.
Участь в Конкурсі беруть фотороботи, які були створені на території України та відповідають
темі «Я ЛЮБЛЮ знимкувати КАРПАТИ».
1.3.1. Не допускаються до участі в Конкурсі фотороботи, які містять інформацію, заборонену
умовами Конкурсу.
1.4. Подарунки Конкурсу:
Учасник, фоторобота якого зайняла перше місце, отримує вікенд в готелі «Горянин» для двох
осіб, а також друк фотографії-переможниці у путівнику «Туристична енциклопедія»
відповідного регіону.
Учасник, фоторобота якого зайняла друге місце, отримує вікенд для двох осіб у готелі
«Карпатські полонини».
Учасник, фоторобота якого зайняла третє місце, отримує вікенд для двох осіб у готелі «Ірена».
Усі переможці отримують усю серію путівників «Туристична енциклопедія».
1.5. Учасник Конкурсу – учасником (надалі – «Учасник») Конкурсу може стати будь-яка
фізична особа, яка є громадянином (громадянкою) України, якій на момент проведення
Конкурсу виповнилося 16 років, яка надіслала на сайт fotokonkurs.karpaty.info свою
фотороботу, заповнила на сайті fotokonkurs.karpaty.info анкету та за умови допуску фотороботи
до участі в Конкурсі Організатором Конкурсу.
1.5.1. Співробітники Організатора Конкурсу та члени їх родин не мають права брати участь в
Конкурсі.
1.6. Беручи участь в Конкурсі, Учасник погоджується з можливістю використання, розголосу
надісланих ним фоторобіт (фото та/або авторських коментарів) в маркетингових і рекламних
цілях без будь-яких матеріальних претензій з боку Учасника. Права на використання
матеріалів переходять до Організатора Конкурсу і можуть бути використані на їх розсуд з
метою організації Конкурсу, інформування про його результати.
1.7. Організатором Конкурсу не беруться до участі в Конкурсі фотороботи, які не відповідають
умовам Конкурсу. Фотороботи, що не відповідають умовам конкурсу (фото не по темі
конкурсу, чужі фотороботи, фотомонтаж, низька якість тощо), а також роботи, які суперечать
законодавству України та/або загальнолюдської моралі, будуть видалятись без попереджень і
пояснень.
1.8. Переможці Конкурсу – три учасники Конкурсу, фотороботи яких під час голосування на
сайті fotokonkurs.karpaty.info та членів Ради Конкурсу, набрали найбільшу кількість голосів. На
сайті fotokonkurs.karpaty.info відбуватиметься відкрите Інтернет-голосування за роботи
учасників конкурсу, результати якого будуть враховані при визначенні переможця.
1.8.1. Якщо будуть траплятися випадки маніпулювання рейтингом, то Організатор Конкурсу
має право зменшити кількість голосів на таку, яка була до моменту маніпулювання та/або
видалити таку роботу з участі в Конкурсі без пояснень та попереджень.
1.9. Рада Конкурсу – складається з 7 осіб від Організатора. Художня Рада здійснює модерацію
робіт (недопуск до Конкурсу, видалення з Конкурсу робіт) в рамках проведення Конкурсу
згідно Офіційних Правил, і визначає остаточних переможців Конкурсу.
1.10. Організатор Конкурсу не приймає претензій стосовно визначення Переможців Конкурсу
та/або оголошення результатів Конкурсу.

1.11. Організатор Конкурсу не несе відповідальність за зміст фоторобіт, які беруть участь в
Конкурсі.
1.11.1. Учасник Конкурсу самостійно несе відповідальність у разі, якщо використання
фоторобіт, надісланих для участі в конкурсі, порушує права третіх осіб.
1.12. Запитання, пропозиції та скарги Учасники можуть залишити на сайті www.karpaty.info у
розділі «Зворотний зв’язок».
1.13. Інформація про термін проведення Конкурсу, його повні правила, зміни, доповнення до
правил та умови доступна на сайті fotokonkurs.karpaty.info.
1.14. Участь в Конкурсі означає повну згоду Учасників з усіма умовами Конкурсу та
передбачає те, що Учасники, беручи участь в цьому Конкурсі, підтверджують свою згоду на:
- право на зазначення імені та прізвища Учасника стосовно його участі/перемоги в Конкурсі
для засобів масової інформації, визначених Організатором, і/або для виготовлення графічних
рекламних матеріалів стосовно Конкурсу без виплати винагороди Учаснику та/або Переможцю
Конкурсу;
- збереження всіх прав на ці матеріали за Організатором Конкурсу.
2. Строк проведення Конкурсу.
2.1. Конкурс проводиться з 1 липня по 23 вересня 2011 року (включно).
3. Місце проведення Конкурсу.
3.1. Конкурс проводиться по всій території України на Інтернет-сайті fotokonkurs.karpaty.info.
4. Вимоги до фоторобіт.
4.1. Організатор Конкурсу сподівається, що Учасники враховуватимуть тему Конкурсу – «Я
ЛЮБЛЮ знимкувати КАРПАТИ» і висвітлять на фото:
- оригінальність, неповторність та несхожість на інші роботи;
- майстерність виконання творчого задуму, зрозумілість для загалу;
- відповідність роботи темі Конкурсу.
4.2. У випадку, якщо фоторобота піддавалась обробці в графічних редакторах, і в Організатора
Конкурсу виникли підозри щодо реальності місця, де було зроблено фотороботу, Організатор
залишає за собою право отримати оригінал фотороботи для підтвердження участі у Конкурсі.
4.3. Не допускаються до участі у Конкурсі та підлягають модерації, зокрема:
- фотороботи, які явно не відповідають темі Конкурсу;
- фотороботи низької технічної та художньої якості;
- фотороботи, в яких відсутній короткий опис місця, де була зроблена ця фоторобота, та про
що ця фоторобота;
- чужі фотороботи, в яких явно очевидне чуже авторство;
- фотороботи, в яких міститься ненормативна лексика та інші нецензурності;
- фотороботи, які містять пряму комерційну рекламу;
- фотороботи, які містять оголену натуру;
- фотороботи, які суперечать законодавству України та/або загальнолюдській моралі тощо.
4.4. У разі регулярного порушення (1–2 випадки) Учасниками умов Конкурсу Організатор
Конкурсу залишає за собою право без попереджень і пояснень:
- не допускати фотороботи до участі в Конкурсі;
- видаляти фотороботи з Конкурсу;
- відмовляти у врученні Подарунків Конкурсу.
5. Умови та порядок участі в Конкурсі.
5.1. Щоб взяти участь у Конкурсі Учаснику необхідно:
- зареєструватися на сайті fotokonkurs.karpaty.info: у формі реєстрації ввести свої ім’я та
прізвище, електронну адресу і логін, після чого йому буде надіслано пароль для авторизації на
сайті;
- завантажити на сайт fotokonkurs.karpaty.info до 3 (трьох) власних фоторобіт на тему «Я
ЛЮБЛЮ знимкувати КАРПАТИ» в хорошій якості в форматі «jpg» розміром до 1 мегабайта та
розміром зображення не більше 1000 пікселів по довшій стороні (якщо розміри зображення
більші, під час завантаження файла зображення буде автоматично зменшене до 1000 пікселів
по довшій стороні для зручності перегляду фотороботи);

- вказати місце, де була зроблена ця фоторобота. Кількість фоторобіт, які можна надіслати для
участі в Конкурсі – не більше 3 (трьох).
5.2. Рада Конкурсу розглядає надіслані фотороботи та здійснює відбір тих робіт, які
відповідають умовам Конкурсу. Відібрані фотороботи розміщуються на сайті
fotokonkurs.karpaty.info.
5.3. Фотороботи для участі в Конкурсі надсилаються Організатору Конкурсу з 1 липня по 30
серпня 2011 року (включно).
5.4. Умови голосування за фотороботи:
- голосування за фотороботи триває з 1 вересня по 23 вересня 2011 року (включно);
- фотороботи Учасників знаходяться на сайті fotokonkurs.karpaty.info;
- галерея фоторобіт доступна для всіх відвідувачів сайту, незалежно від того, чи є ця особа
Учасником Конкурсу;
- кожний відвідувач сайту має можливість рекомендувати (віддати свій голос) певну роботу,
яка йому сподобалась, лише один раз протягом всього періоду проведення Конкурсу.
Для можливості рекоментувати фотороботи Учасників відвідувачу сайту необхідно буде
зареєструватись на сайті fotokonkurs.karpaty.info: у формі реєстрації ввести свої ім’я та
прізвище, електронну адресу і логін, після чого йому буде надіслано пароль для авторизації на
сайті.
5.5. Організатор до 01.09.2011 відбере 70 фоторобіт з тих, які беруть участь в Конкурсі, та
увімкне для відвідувачів сайту можливість ставити цим фотороботам рекомендації.
Організатор відбере фотороботи за такими критеріями: фоторобота найбільше з усіх фоторобіт
відповідає тематиці Конкурсу, виконана в хорошій якості, не містить обмежень, зазначених в
цих правилах, відповідає задуму Організатора щодо формату фотовиставки.
6. Права та обов’язки Учасників.
6.1. Учасники Конкурсу мають право:
- рекомендувати роботи інших учасників конкурсу на сайті fotokonkurs.karpaty.info;
- запрошувати своїх друзів, знайомих, рідних рекомендувати роботи на сайті
fotokonkurs.karpaty.info;
- відмовитись від Подарунка Конкурсу впродовж 5 днів з моменту повідомлення електронною
поштою або оголошення списку Переможців Конкурсу на сайті www.karpaty.info, надавши
письмову заяву Організатору.
6.2. Учасники Конкурсу зобов’язані:
- дотримуватись умов Конкурсу;
- не маніпулювати рейтингом фоторобіт самостійно або із залученням інших осіб;
- надсилати фотороботи зі своїми коментарями відповідно до теми Конкурсу.
7. Визначення Переможців Конкурсу.
7.1. Переможців Конкурсу визначає Художня Рада Організатора серед авторів 20 (двадцяти)
фоторобіт, які за результатами відкритого голосування на сайті fotokonkurs.karpaty.info
отримали найбільшу кількість рекомендацій.
7.2. Кожна фоторобота розглядається окремо,сумарна кількість рекомендацій, яку набрали всі
роботи одного Учасника, не зараховується.
7.3. Визначення Переможців Конкурсу відбудеться 25.09.2011 року.
7.4. Організатор Конкурсу розмістить список Переможців Конкурсу та фотороботи за які
віддали найбільшу кількість голосів на сайті fotokonkurs.karpaty.info у розділі «Переможці»
26.09.2011 року.
8. Умови отримання Подарунків.
8.1. Організатор Конкурсу впродовж 3 робочих днів зв’яжеться з Переможцем Конкурсу,
надіславши лист на електронну адресу Переможця, з якої надіслана робота для участі в
Конкурсі, та повідомить про його Перемогу в Конкурсі, надасть повну інформацію про умови
вручення Подарунка.
8.2. Подарунки будуть вручені Переможцям Конкурсу 30.09.2011 на спеціальній презентації у
м. Львові.
8.3. У випадку відмови Переможця Конкурсу від Подарунка, неможливості його отримати,
Організатор має право вручити Подарунки Резервним переможцям Конкурсу, (починаючи з
першого, який набрав найбільше голосів із 5 резервних).

8.4. Грошова компенсація Подарунків не виплачується.
8.5. Витрати Переможця Конкурсу, пов'язані з отриманням Подарунка Конкурсу (витрати на
дорогу, проживання, харчування, компенсація за неотриману заробітну плату у зв’язку з
приїздом до Організатора Конкурсу для отримання Подарунка, телефонні розмови тощо)
Організатором та Замовником не компенсуються.
8.7. Організатор та Замовник Конкурсу не несуть відповідальність за якість Подарунків.
8.9. Організатор має право відмовити Переможцеві в отриманні Подарунка на таких підставах:
8.9.1. Невиконання Переможцем умов Конкурсу.
8.9.2. Впродовж 5 днів з моменту визначення Переможців Конкурсу Організатор Конкурсу не
може зв’язатися з Переможцем Конкурсу (електронна пошта вказана невірно, поштова
скринька заблокована або є недійсною, електронна скринька не приймає вхідні повідомлення,
номер мобільного телефону Переможця Конкурсу заблокований,не відповідає на вхідні
дзвінки або є недійсним).
8.10. Переможці Конкурсу не можуть передавати права на отримання Подарунка.
9. Інші умови.
9.1. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації
щодо контактів з ними.
9.2. Всі рішення Ради Конкурсу, зокрема, що стосуються результатів Конкурсу, є остаточними
і обов’язковими для всіх Учасників й оскарженню не підлягають.
9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення правил та умов
Конкурсу, будь-які спірні питання та/або питання, не врегульовані цими правилами, остаточно
вирішуються Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
9.4. Організатор має право використовувати дані Переможців та учасників Конкурсу (П.І.Б.,
електронну адресу та інші) для інформування про свої продукти та послуги.
9.5. Учасники підтверджують свою згоду на збирання, зберігання, використання, обробку й
поширення Організатором даних (у тому числі, персональних даних, фотографій) на сайті
fotokonkurs.karpaty.info.
9.6. Факт участі в цьому Конкурсі означає ознайомлення і повну згоду всіх Учасників з
умовами цих Правил.
9.7. Організатор має право змінювати Правила. Ці Правила, так само як і зміни до них,
набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті fotokonkurs.karpaty.info.

