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A pályázatban való részvétellel engedélyezed, hogy a képeket feltöltsük egy online galériába közönségszavazás céljából, 
és felhasználjuk őket kommunikációs tevékenységek során. 
Ha a pályázó a fenti feltételek valamelyikének nem tesz eleget, a szervezőknek joga van kizárni a versenyből. 
  

Az elbírálás szempontjai 
KATEGÓRIA NYERTESEK 
A beadott képeket a következő szempontok alapján fogjuk elbírálni: 
Tartalom: mennyire kapcsolódik a kép a verseny témájához? 
Eredetiség: a téma eredeti megközelítése 
Professzionalitás 
Mindkét kategóriában egy‐egy külön zsűri fogja elbírálni a pályamunkákat a fenti szempontok alapján. Mindkét zsűri egy 
hivatásos fotósból és egy természetvédelmi szakemberből áll majd. A maximálisan elérhető pontszám kritériumonként 10. 
 
A KÖZÖNSÉGDÍJAS NYERTESEK 
A beadott képeket feltöltjük a CEEweb weblapjára. A közönségszavazás 2016. október 30‐én 13:00‐kor kezdődik, és 
november 9‐én 13:00‐kor zárul.  
A honlapon kapott lájkok száma adja az összpontszám 90%‐át. És mi a helyzet a maradék 10%‐kal? Itt jössz Te a 
képbe! Arra kérünk, hogy készíts képeidnek egy saját közösségi média kampányt. Oszd meg képeidet a Facebook 
profilodon nyilvános megosztáskén, vagy egy olyan Facebook oldalon, amelyet Te kezelsz/vagy van hozzáférésed, és hívd 
meg barátaidat, hogy lájkolják a képeket és szavazzanak rájuk, amint az online szavazás elindul! A megosztás tartalmazza a 
@CEEwebforBiodiversity taget és a #GreenRoofs hashtag‐et. 
Ezzel megteszed az első lépést a zöldebb városok nagyköveteként, és segítesz egy olyan online közösség kialakításában, 
amely támogatja a zöld infrastruktúrát és a zöld oázisokat a városi környezetben. Ne felejtsd majd el a megosztásodhoz 
tartozó linket elküldeni nekünk, mert november 9‐én 13:00‐kor screenshotot készítünk a megosztásokról és az alattuk 
látható lájkok számáról. A Facebookon szerzett lájkok száma nem fogja jelentős mértékben befolyásolni a 
közönségdíjhoz szükséges összpontszámot (csak a 10%‐át adja). 

 
A nyerteseket 2016. november 9‐én értesítjük e‐mailben, valamint a nyertesek nevét feltüntetjük a CEEweb honlapján. 
All the winners will be notified by email on 9 November 2016 and the names of the winners will be published on 
CEEweb for Biodiversity’s website. 

  

Felhasználási feltételek 
A szervezők nem felelnek szerzői jogokat sértő pályaművekért. Bármilyen szerzőijog‐sértés kizárólag a pályázók felelőssége. A pályázók azzal, hogy 
pályaműveiket benyújtják, automatikusan elfogadják a felhasználási feltételeket; egyben garantálják a szervezőknek és partnereiknek a jogot, hogy a benyújtott 
műveket weblapjukon, illetve ingyenes nyomtatványokban és on‐line dokumentumokban térítés nélkül felhasználják, a szerző nevének feltüntetése mellett. 
Ezekben az esetekben a szerző semmilyen térítést nem követelhet a szerzői jogra hivatkozva. A szervezők és partnereik nem terjeszthetik a művet profitszerzési 
céllal. A szervezők és partnereik a szerző engedélye nélkül semmilyen lényeges változtatást nem hajthatnak végre a beadott alkotásokon. Fenntartjuk a jogot 
arra, hogy az online szavazásra előzetesen kiválasszunk képeket. 
A verseny az Európai Unió jóvoltából valósulhatott meg. 

 


