Kushtet e marrëveshjes për video konkursin "Shkolla jonë, diversiteti ynë"

Version i thjeshtuar



Në mediat sociale promovimi është i hapur për WhatsApp, Viber App dhe Line App
Për të konkuruar në promovim, dërgoni videon tuaj prej 60 apo më pak sekonda duke përdorur
WhatsApp, Viber App ose Line app në numrin e telefonit +31641644344 ose dërgoni
aplikacionin tuaj në e-mail adresën videocontest@osce.org

•

Aplikimet do të shfaqet në webfaqen e fushatës www.osce.org/our-school-our-diversity. OSBEja rezervon të drejtën që të skualifikojë çdo aplikim nga publikimi dhe pjesëmarrjen në
promovimin për ndonjë arsye dhe në veçanti nëqoftëse ajo përmban materiale të
papranueshme siç specifikohet në Rregullat www.osce.org/hcnm/225526



Tre video do të shpërblehen me çmime siç përshkruhet në www.osce.org/our-school-ourdiversity
Video aplikimet mund të vijnë nga çdo vend.
Të gjitha aplikimet duhet të bëhen dhe të shpërndahen në bazë të licencës Creative Commons
(CC BY-NC-SA): https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode
Ky promovim në asnjë mënyrë nuk është i sponzorizuar, miratuar ose administruar nga, ose i
shoqëruar me WhatsApp, Viber App, Line App, ose me ndonjë tjetër media sociale e shfrytëzuar
nga promovimi.
SHËNIM: Për lehtësinë tuaj, ky është vetëm një ekstrakt i Rregullores së Promovimit. Të gjithë
konkuruesit duhet të jenë të lidhur me versionin e plotë të rregullave të cilat janë në dispozicion
këtu: www.osce.org/hcnm/225526







Promovim
Video kunkursi "Shkolla jonë, diversiteti ynë" është një eveniment promovues i Komisariatit të Lartë për
Pakicat Kombëtare të OSBE-së. Me kushtet e pjesëmarrjes (nganjëherë referuar si "Rregullat"), "OSBEja" nënkupton Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Komisiari i Lartë për Pakicat
Kombëtare i OSBE-së dhe / ose zyrtarët përkatës, sipas rastit.
Pjesëmarrja
Fushata promovuese është e hapur gjatë periudhës së promovimit për të gjithë individët që
përmbushin kushtet për pjesëmarrje. Punonjësit e OSBE-së mund të paraqesin pjesëmarrje, megjithatë
ata nuk do të konsiderohen për të marrë një çmim.

Kushtet e pjesëmarrjes
Për të hyrë në garë, pjesëmarrësit duhet të dorëzojnë një video prej 60 ose më pak sekondave duke
përdorur WhatsApp, Viber App ose Line app në numrin e telefonit +31641644344 ose nëpërmjet postës
elektronike në adresën: videocontest@osce.org (Shënim: Mos e bashkangjitni video fajlin në e-mail, por
dërgoni linkun ku është ngarkuar videoja, p.sh në Dropbox, WeTransfer, MEGA apo TransferBigFiles).
Nuk ka kufizime në lidhje me numrin e aplikimeve për llogari individuale dhe / ose rrjete sociale. Çdo
përdorues ka të drejtën e vetëm një çmimi gjatë promovimit. Në rast të ndonjë mosmarrëveshjeje në
lidhje me identitetin e një online pjesëmarrësi / fituesi, pjesëmarrja do të konsiderohet të jetë bërë nga
mbajtësi i autorizuar i e-mail-it / llogaria e medias sociale në kohën kur është bërë aplikimi. Të gjitha
aplikimet duhet të jenë pranuar brenda afatit të fushatës së promovimit për të qënë të ligjshme në
fitimin e një nga çmimet.
Pjesëmarrësit duhet të jenë të moshës nga 12 deri në 18 vjeç dhe paraprakisht të kenë pëlqimin e
prindërve /'kujdestarëve' të tyre për pjesëmarrje në këtë garë. Në rast se pjesëmarrja e tyre pëfshin
gjithashtu edhe persona të tjerë, kur kjo është e mundur, nevojitet gjithashtu të merret paraprakisht
miratimi i të tyre dhe pëlqimi i prindërve / 'kujdestarëve " të tyre. Është përgjegjësi e pjesëmarrësve që
të përmbushin kushtet e përdorimit të ofruesve të shërbimeve të jashtme, në veçanti ofruesve të
shërbimit të e-mail-it / llogarive në mediat sociale.
Asnjë aplikim apo regjistrim nuk do të pranohet në ndonjë mënyrë tjetë.
Tëgjitha propozimet e dorëzuara duhet të jenë vepra të pabotuara origjinale të krijuara nga individë që
konkurojnë me secilën pjesëmarrje, dhe nuk duhet të përmbajnë asnjë material nga palë e tretë, përveç
nëse është dhënë pëlqim për përdorim të materialit(eve) të tillë nga pala e tretë. Aplikimet nuk duhet
të përmbajë, siç është përcaktuar nga OSBE-ja në diskrecionin e saj të vetëm, asnjë përmbajtje që:













promovon alkool, droga të paligjshme, duhan, armë zjarri / armë (ose përdorimi i ndonjërës nga
të lartpërmendurat);
promovon ndonjë aktivitet që mund të shfaqet i pasigurt apo i rrezikshëm; promovon ndonjë
agjendë ose porosi të caktuar politike;
është e pahijëshme ose fyes; aprovon ndonjë formë të urrejtjes apo të urrejtjes grupore;
është seksualisht eksplicite apo sugjerues; panevojshëm i dhunshëm ose nënçmues për ndonjë
grupi etnik, racorë, gjinorë, fetarë, profesional apo të moshës; fyese apo pornografike; përmban
lakuriqësi;
paraqitet si duplikat i aplikimit të ndonjë pjesëmarrësi tjetër;
shpif, keqinterpreton ose është përçmues për njerëz të tjerë / kompani / organizata;
përmban marka tregtare të regjistruara, logo, apo profile komercijale (të tilla si paketime të
veçantë për ndërtimin e pamjeve të jashtme / brendshme) në pronësi të të tjerëve, pa leje;
përmban çfarëdo identifikimi personal, të tilla si numra targash, emra personalë, e-mail adresa
ose adresa rrugësh;
përmban materiale me të drejta autoriale pronësi e të tjerëve (duke përfshirë fotografi,
skulptura, piktura dhe vepra të tjera artistike ose imazhe të publikuara në faqe interneti,
televizion, filma apo media të tjera), pa leje;
është i ndaluar me ndonjë ligj në fuqi.

OSBE-ja mund të diskualifikojë një aplikim nga publikimi në faqen e fushatës dhe pjesëmarrjen në
promovim nëse konstaton që aplikimi nuk arrin në asnjë mënyrë të jenë në përputhje me rregullat e
promovimit, pasi që përmban përmbajtje të papranueshme, ose është në kundërshtim me qëllimin e
promovimit, të përcaktuara nga vetë OSBE-ja. OSBE-ja nuk është në asnjë mënyrë e obliguar të japë
informacione shpjeguese pse një aplikim është diskualifikuar.
Pronësia / Përdorimi i pjesëmarrjeve
Të gjitha aplikimet duhet të futen dhe të shpërndahen në bazë të licencës Creative Commons
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode), e cila lejon përshtatjet të shkëmbehen
për aq kohë sa edhe të tjerët të ndajnë të njgjajshmet dhe vetëm për përdorime jo-komerciale. Me
këtë pjesëmarrësit i japin OSBE-së një licencë të parevokueshme mabrëbotërore për të ushtruar të
drejtat e mëposhtme në pranimin e aplikimeve, pa pagesë autoriale, të pa përcjellëshme, jo-ekskluzive:
a) për të riprodhuar dhe shpërndarë aplikimet e dorëzuara, në tërësi ose pjesërisht, vetëm për qëllime
jo-komerciale; dhe b) për të prodhuar, riprodhuar, shpërndarë dhe përshtatura aplikimet e dorëzuara
vetëm për qëllime jo-komerciale. Kredi e duhur, do t’u jepet nga ana e OSBE-së pronarëve të aplikimeve
të dorrëzuar gjatë ushtrimit të të drejtave në bazë të licencës .
Përzgjedhja e fituesit
OSBE-ja do të vendosë për aplikimet fituese në bazë të kreativitetit, komunikimit të mesazhit dhe
Fituesit e zgjuar do të njoftohen nëpërmjet të e-mail adresave të dhëna gjatë dorëzimit të
kontributeve. Nëse fituesi nuk i përgjigjet njoftimit brenda tri (3) ditësh dhe / ose nuk i përmbush
kërkesat e përcaktuara të kualifikimit, fituesi i tillë do të diskualifikohet dhe OSBE-ja rezervon të drejtën
për të zgjedhur një fitues alternativ nga aplikimet e pranuara me të drejtë pjesëmarrje. Nga fituesit do
të kërkohet të sigurojnë të dhënat e kontaktit për dorëzimin e çmimit. Fituesit do të kenë afat pesë (5)
ditësh për të dhënë informacionet. Dështimi në përmbushjen e kërkesave të mësipërme, ose kthimi i
ndonjë çmimi apo njoftimi lidhur me çmimin si i padërguar mund të shkaktojë që fituesi të humbet
çmimin dhe OSBE-ja rezervon të drejtën për të zgjedhur një fitues alternativ.
Pjesëmarrjet
Vendimet e OSBE-së në lidhje me përzgjedhjen e fituesit janë përfundimtare dhe nuk apelohen. OSBE-ja
rezervon të drejtën për të dhënë më pak çmime ose asnjë çmim për cilëndo garë, në qoftë se, sipas
vlerësimit të saj, ajo nuk ka marrë numër të mjaftueshëm të aplikimeve të pranueshme dhe të
kualifikuara për atë garë.
Çmimet
OSBE-ja ka për qëllim dhënien e tre çmimeve në fund të periudhës së konkursit. Çmimet nuk mund të
zëvendësohet, transferohet ose caktohen, përveç zgjedhjes diskrete të vetë të OSBE-së. Çmimi
përfshinë vetëm atë që është specifikuar në përshkrimin e çmimit.

Afati promovues
Duke filluar nga 4 mars 2016 deri më 31 Mars 2016 11:59 PM (UTC + 01: 00).
Dëmshpërblimi nga aplikanti / fituesi
Duke hyrë në pjesëmarrje, aplikanti / fituesi pajtohet të liroj apo ta mbajë përgjegjëse OSBE-në,
institucionet e saj, operacionet në terren, zyrtarët, ekspertët dhe kontraktorët nga çdo lloj dhe të gjitha
përgjegjësitë për çfaredo lëndimi, humbje ose dëmtimi të çfarëdo lloji të aplikantit / fituesit, duke
përfshirë, por pa u kufizuar në dëmtime personale, vdekje ose dëmtime të pronës, në tërësi ose
pjesërisht, direkt ose indirekt, nga pjesëmarrja në këtë promovim, shkelja e këtyre rregullave, apo në
ndonjë aktivitet lidhur me çmimin, duke përfshirë pranimin, posedimin, përdorimin ose keqpërdorimin
e ndonjë çmimi.
Aplikanti / fituesi bie dakord të siguroj plotësisht OSBE-në pa asnjë lloj kufizimesh dhe pretendimesh që
mund të bëhen nga palë të treta në lidhje me përdorimin e pjesëmarrjes së tij / saj në pjesëmarrje nga
ana e OSBE-së. Të gjitha taksat për çmimet, përfshirë tatimet mbi të ardhurat, udhëzimete e veçanta të
shpërndarjes, dhe çdo shpenzim i rastësishëm që lidhet me marrjen e çmimeve janë përgjegjësi e
aplikantit / fituesit.
Të gjithë fituesve të promovimit mund t’u kërkohet të nënshkruajnë një deklaratë për përgjegjësi para
pranimit të çdo çmimi. Nëse ndonjëri nga fituesit është nën moshën 18 vjeç, kujdestarit të tij / saj mund
t’i kërkohet të nënshkruajnë një deklaratë për përgjegjësi para pranimit të çdo çmimi.
Kufizimi i përgjegjësisë
OSBE-ja nuk mban përgjegjësi ose detyrim për shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të palëve
të treta, duke përfshirë , por jo vetëm, e-mail ofruesin e shërbimit / WhatsApp / Viber /. OSBE-ja nuk do
të jetë përgjegjës për: 1) përmbajtjen e aplikimeve të dorëzuara; 2) shkeljen e të drejtave të autorit të
pjesëmarrësit nga pala e tretë; 3) humbja e aplikimit, ose 4) për ndonjë kompjuter, internet, telefon,
hardver, softver ose difekte teknike që mund të ndodhin, duke përfshirë, por jo vetëm, difektet që
mund të ndikojnë në transmetimin ose mos transmetimin e një aplikimi. OSBE-ja nuk është përgjegjëse
për ndonjë informacion të gabuar ose të pasaktë, qoftë të shkaktuara nga përdoruesit e internetit ose
nga ndonjë prej pajisjeve ose programeve që lidhen me ose shfrytëzohen në promovim apo nga ndonjë
gabimi teknik apo njerëzor që mund të ndodhë gajtë administrimit të promovimit.
OSBE-ja mund të ndalojë pjesëmarrësin nga pjesëmarrja e mëtejme në promovim apo fitimin e çmimit
nëse, sipas gjykimit të sajë, ajo përcakton se pjesëmarrësi po përpiqet të minojë funksionimin legjitim të
Promovimit duke mashtruar, duke përdor pirateri, gënjeshtra, apo praktika të tjera të padrejta (
përfshirë përdorimin e programeve të automatizuar për hyrje të shpejta) ose me qëllim që të bezdis,
abuzoj, kërcënojnë apo ngacmojnë ndonjë pjesmarrës tjetër ose përfaqësues të OSBE-së. Nëse për
ndonjë arsye ky promovim nuk është i aftë të drejtohet siç është planifikuar, duke përfshirë, por jo
vetëm, infeksione nga viruse kompjuterike, gabime, ndërhyrje të paautorizuar, mashtrime, ose shkaqe
të tjera jashtë kontrollit të arsyeshëm të OSBE-së , që mund të të korrupojnë ose të ndikojnë në

administrimin, sigurinë, drejtësinë, integritetin apo sjelljen e duhur të promovimit, atëherë OSBE-ja
rezervon të drejtën e sajë diskrekret, që t’a anulojë, përfundojë, modifikojë ose pezullojë promovimin.
Ky promovim në asnjë mënyrë nuk është i sponzorizuar, miratuar ose administruar nga, ose i shoqëruar
me WhatsApp, Viber App, Line App, ose ndonjë tjetër media sociale e shfrytëzuar nga promovimi.
Publiciteti/Botimi
Duke aplikuar në promovim dhe / ose duke pranuar një çmim Aplikatët / Fituesit i japin leje OSBE-së të
përdorë emrin e tij / saj, emrin e shfrytëzusit / online pseudonimin, adresat (e qytetit dhe të shtetit),
fotografi, zë dhe / ose të ngjajshme, informacione për çmimin dhe / ose hyrje të paraqitura në të gjitha
mediat e njohur tani ose zbuluar në të ardhmen (duke përfshirë, pa kufizim, në faqet e internetit të
OSBE-së dhe në kanale të mediave sociale / rrjete).

Privilegjet dhe imunitetet

Asgjë në ose në lidhje me këto rregulla nuk do të konsiderohet si heqje dorë, e shprehur apo e
nënkuptuar, nga asnjë nga privilegjet dhe imunitetet që i gëzon nga OSBE-ja, institucionet e
saja, operacionet në terren ose zyrtarët e saj.
Kushtet plotësuese
Duke aplikuar në promovim përmes rrjeteve sociale siç është përcaktuar në kushtet e pjesëmarrjes ose
ngarkimin direkt (upload), Aplikanët / Fituesit pajtohen t'u përmbahen këtyre rregullave dhe vendimeve
të OSBE-së, vendimet e së cilës janë përfundimtare. Dështimi për të përmbushur këto rregulla mund të
rezultojë në diskualifikim nga Promovimi. OSBE-ja rezervon të drejtën për të diskualifikuar përgjithmonë
nga promovimi çdo person që besohet se ka shkelur qëllimisht këto rregulla. OSBE-ja rezervon të drejtën
për të anuluar, ndryshuar, ose pezulluar promovimin pa njoftim dhe pa asnjë kompensim për aplikantin.
Info nga prapavija:
Rekomandime juridike http://www.convinceandconvert.com/social-media-strategy/3-ways-to-ensureyour-social-promotions-follow-the-law/

