Deltagandevillkor
§ 1 ERCO-formatet ”Spot-on”
(1) ERCO-formatet ”Spot-on” genomförs av ERCO GmbH (i det följande kallat ”ERCO”).
(2) En deltagare deltar i ERCO-formatet ”Spot-on” genom att lämna in ett projekt som
består av bilder och en kortfattad beskrivning via webbformuläret på
https://www.erco.com/spoton. Alla deltagare ansvarar själva för att deras uppgifter, i
synnerhet deras kontaktuppgifter, är korrekta.
(3) Bland alla inlämnade bidrag från deltagarna premierar ERCO vid en bestämd tidpunkt
utvalda projekt med ett kommunikationspaket som består av en professionell fotosession
och en redaktionell artikel som utförs av en erfaren arkitekturjournalist. En förutsättning
för detta är att byggherren eller ägaren lämnat tillstånd för fotografering och tillträde.
§ 2 Deltagare
(1) Rätt att delta har planeringskontor och enskilda personer som är upphovsmän till det
inlämnade projektet. Projektet ska ha slutförts under de senaste 24 månaderna.
Planeringen ska i huvudsak ha genomförts med armaturer från ERCO.
(2) Samtliga personuppgifter måste vara sanningsenliga. I annat fall kan deltagandet
uteslutas i enlighet med § 3 (2).
§ 3 Uteslutande från ERCO-formatet ”Spot-on”
(1) Vid brott mot dessa deltagandevillkor förbehåller sig ERCO rätten att utesluta enskilda
personer eller planeringskontor från ERCO-formatet ”Spot-on”.
(2) Ett uteslutande blir även följden om oriktiga uppgifter om personer eller projekt lämnas.
§ 4 Genomförande och slutförande
(1) Alla deltagare kan bidra med ett eller flera projekt och därmed delta med flera bidrag
samtidigt i ERCO-formatet ”Spot-on”. Alla projekt måste lämnas in var för sig via
webbformuläret som finns på webbportalen https://www.erco.com/spoton. Samtliga
obligatoriska uppgifter på webbformuläret måste fyllas i. Deltagarna måste läsa och
godkänna deltagandevillkoren.
(2) Det är endast möjligt att anmäla sig via webbformuläret. Bidrag som insänds på andra
sätt godtas inte.

(5) Deltagare vars projekt valts ut av ERCO informeras skriftligen av ERCO via e-post.
§ 5 Upphovsrättigheter
Deltagaren försäkrar att han eller hon äger alla rättigheter till de inlämnade bilderna, har
obegränsad rätt att använda alla bilddelar, att bilderna inte omfattas av
tredjepartsrättigheter samt att inga personliga rättigheter kränks i samband med
återgivning av personer. Om en eller flera personer kan identifieras på bilderna måste de
berörda personerna ha godkänt att bilderna publiceras. Vid önskemål ska deltagaren
skriftligen försäkra det ovannämnda. Om en tredje part ändå inkommer med
ersättningsanspråk på grund av åsidosättande av rättigheter ska deltagaren hålla
arrangören skadeslös.
§ 6 Förtida avslutande av ERCO-formatet ”Spot-on”
ERCO förbehåller sig rätten att när som helst avsluta ERCO-formatet ”Spot-on” utan
föregående meddelande och utan motivering. ERCO utnyttjar framför allt denna möjlighet
om det av tekniska eller rättsliga skäl inte går att genomföra ERCO-formatet ”Spot-on” på
avsett sätt.
§ 7 Överlåtelse av rättigheter
(1) Alla deltagare ger ERCO rumsligt, tidsmässigt och innehållsmässigt obegränsade, ickeexklusiva användningsrättigheter, inklusive rätten att bearbeta inlämnade bilder för ERCOformatet ”Spot-on”, att rapportera om innehållet (oavsett i vilka medier, dvs. bland annat i
tryck, på webben och i sociala medier) samt att marknadsföra ERCO-formatet. Utöver detta
ger alla deltagare i ERCO-formatet ”Spot-on” ERCO rätt att använda och tillhandahålla
bilderna för sina webbportaler och alla övriga digitala produkter, t.ex. som teaser eller för
nedladdning av tredje part.

§ 8 Överklagande
Beslut kan inte överklagas.
§ 9 Godkännande av deltagandevillkoren
Dessa deltagandevillkor godkänns i samband med att projekten lämnas in till ERCO i form
av bilder och en kortfattad beskrivning.

