,,Tu pracuje môj ocko” pravidlá foto súťaže
Foto súťaž je otvorená pre verejnosť (zamestnanci COLASu, ich členovia rodiny, priatelia, študenti….).
Jediné, čo potrebujete je, aby bolo na vašej súťažnej fotografii viditeľne umiestnené logo kampane “Tu
pracuje môj ocko!”
Pravidlá:



Každý môže zdieľať iba jedinú súťažnú fotografiu.
Logo môže byť upravené, ale musí byť jasne rozpoznateľné, že ide o logo kampane (môžete ho
napríklad nakresliť).




Farba, filter, štýl – žiadne obmedzenia.
Osoby, ktoré san a fotografii objavia, musia súhlasiť s ich použitím na sociálnych sieťach,
webových stránkach a podobne …počas kampane Colas Europe.
Poskytnutím fotografie súťažiaci súhlasia s použitím ich snímky skupinou COLAS Europe s
ohľadom na predchádzajúci bod a ručia za to, že ktokoľvek na fotke im dal súhlas ju
spomínaným spôsobom použiť.
Každá fotka musí byť zaslaná aj s menom autora. Meno nebude publikované, ale nejako
predsa musíme výhercu kontaktovať!





Čo nie je povolené:





Videá alebo animované GIFká
Fotky znázorňujúce alebo inak obsahujúce nevhodný a/alebo urážlivý obsah, provokatívnu
nahotu, porušovanie ľudských práv a/alebo poškodzovanie životného prostredia, a/alebo
akýkoľvek obsah, ktorý je uznaný v rozpore so zákonom, náboženstvom, kultúrnymi a
morálnymi tradíciami a zvyklosťami sú striktne zakázané a budú okamžite odstránené.
Zaslané fotografie musia byť pôvodné, vytvorené, alebo vyfotené priamo súťažiacim. Nesmú
obsahovať žiadne materiály vlastnené alebo kontrolované treťou stranou, pre ktoré súťažiaci
nedisponuje povolením, nesmú byť v rozpore s copyrightom, obchodnou značkou, morálnymi
zásadami, právom na súkromie/zverejnenie alebo s právami duševného vlastníctva akejkoľvek
osoby alebo subjektu.

Povolený formát: jpg, png.

Ako sa zúčastniť?
Od 01/07/2019 do 31/08/2019:

-

Pošlite váš obrázok mailom na adresu cec1@colas.com
Alebo zdieľajte fotku na vašom instagramovom účte s hashtagom #mydadworksherecontest

Fotky budú následne po odsúhlasení zverejnené na Instagramovom účte “mydadworkshere”. Všetky
súťažné fotky budú zreteľne označené, aby nedošlo k ich zámene s fotografiami všeoecnej kampane.
Po termíne 31.8.2019 nebudeme do súťaže akceptovať žiadne ďalšie fotky.
V súťaži budú zaradené a publikované iba fotky v súlade s vyššie uvedenými pravidlami.

Ako hlasovať?
Hlasovacie obdobie bude trvať od 1.7.2019 do 30.09.2019. Hlasovanie je veľmi jednoduché – všetko,
čo musíte urobiť, je dať na instagramovom účte “My dad works here” “like” fotografii, ktorá sa Vám
páči. Môžete požiadať aj svojich kolegov, priateľov a rodinu, aby vašu fotografiu podporili a tiež jej dali
“like”!
Čím viac likeov fotka dostane, tým stupa jej šanca stat sa víťaznou snímkou! Prvé tri fotky s najväčším
počtom likeov budú ocenené a ich autorov skontaktujeme.
,,Mydadworkshere” Instagram účet: https://instagram.com/mydadworkshere?igshid=3fqyop6ajvdc

