Voorwaarden fotowedstrijd ‘400 jaar haven’
Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd ‘400 jaar haven’ van de
samenwerking tussen Fortresse Holland, PUSH, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Theater
Twee Hondjes i.s.m. Fotoclub VPR ‘de Klinker’, hierna te noemen ‘de organisator’.

1. Loop9jd wedstrijd
1. De fotowedstrijd start op 13 oktober 2021. Alle inzendingen moeten uiterlijk 13
november 2021 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.

2. Meedoen
1. Er is geen leeSijdsgrens gebonden aan de wedstrijd.
2. De organisator behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van
deelname als zij van mening is dat deze niet conform de voorwaarden handelen
of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaS tot deelname
of het verloop van de fotowedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen
beïnvloeden.
3. Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met
de inhoud van de Spelregels.

3. Persoonsgegevens
1. Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, in dit geval naam en emailadres, voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere
doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden. De naam
van de winnende deelnemers wordt getoond bij de publicaVe van de winnende
foto’s, zowel online als oﬄine. Het e-mailadres van de deelnemer wordt enkel
gebruikt voor noodzakelijke communicaVe rondom de wedstrijd.
2. De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die
door de deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn
verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3. Deelnemers hebben te allen Vjde het recht om de opgeslagen Gegevens in te
zien, te veriﬁëren en recVﬁceren. Dit kan door contact op te nemen met de
organisator op het e-mailadres info@sVchVng-push.nl.

4. Eisen aan de inzendingen
Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwaliﬁceerd
worden:
•

Bewerking of het maken van een collage is toegestaan, zolang de
basis maar een eigen unieke foto blijS die een bepaalde plek
weergeeS.

•

De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende,
lasterlijke, seksueel geVnte of andere bezwaarlijke of ongepaste
inhoud bevaaen.

•

Er geldt een maximum van één inzending per persoon.

•

De foto’s moeten als onderwerp de haven van Hellevoetsluis
hebben, met als thema: ‘Erfgoed op locaVe’.

•

De foto’s moeten door uzelf gemaakt zijn en voor 14 oktober zijn
ingezonden.

•

De ingezonden foto’s moeten voorzien zijn van naam, adres,
telefoonnummer en E-mailadres van de fotograaf en dus inzender.

•

Ingezonden foto’s moeten als JPG ﬁle ingezonden worden met een
resoluVe van min. 3 megapixels.

•

Foto’s inzenden aan info@sVchVng-push.nl:

5. Jurering
1. Er worden Ven inzendingen als winnaars gekozen door de vakjury.
2. De Ven geselecteerde inzendingen krijgen per e-mail bericht van de uitslag.
Beslissingen van de jury zijn bindend.
3. De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit
van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwaliﬁceren
wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels.

6. Publica9etoestemming
1. Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de
eigenaar is, of waar derde parVjen rechten op hebben, en/of als er personen
herkenbaar op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het
vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en
toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig
is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

7. Gebruik van het fotomateriaal
1. Door inzending geeS de deelnemer de organistor het niet-exclusieve en
onbeperkte recht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken en/of
publiceren in haar uitgaven, zowel online als in print.
2. Het staat deelnemer te allen Vjde vrij om het fotomateriaal ook zelf te blijven
gebruiken.
3. In beginsel zal de organisator het fotomateriaal alVjd openbaar maken met
naamsvermelding van de betreﬀende deelnemer. Als de naam van de deelnemer
niet vermeld wordt, zal dit vooraf worden besproken met de deelnemer.

8. Klachten

1. Eventuele klachten en bezwaren in verband met de fotowedsVjd kunnen aan De
Groene Koepel kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een email aan info@sVchVng-push.nl.

