Algemene voorwaarden / spelregels vakantie fotowedstrijd
Fotostudio YW Fotografie.com
Deelname
-

-

Door één max drie foto’s in te sturen stemt de deelnemer in met deze algemene
voorwaarden.
Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen.
Inzendingen moeten digitaal worden aangeleverd.
Deelname is mogelijk door middel van het uploaden/versturen van een foto naar
fotowedstrijdbeuningen@hotmail.com
De foto moet worden ingestuurd als JPEG-bestand. De bestandsgrootte van de
foto moet minstens 2 MB zijn. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen
worden automatisch uitgesloten van deelname.
De foto moet gemaakt zijn in 2018.
Stuur de originele foto, dus geen bewerkte of gemanipuleerde foto, geen foto met
watermerk of tekst, geen foto die is samengesteld uit meerdere opnamen.
Lichte beeldbewerking is wel toegestaan (kleur /contrast)
De inzending moet worden voorzien van uw naam, telefoonnummer, locatie en
datum van de opname en een korte omschrijving.

Jurering en prijzen

-

Alle inzendingen worden beoordeeld door ons zelf.
De foto’s worden beoordeeld op originaliteit, compositie, spontaniteit, kleuren,
lijnenspel en scherpte.
De volgende prijzen zijn te winnen: 1e prijs: Winnende foto op een canvasdoek

-

40x60, 2e prijs: Winnende foto afgedrukt 20x30 + Lijst, 3e prijs: 7 vakantie foto’s
afgedrukt 10x15.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

-

Periode
-

De fotowedstrijd loopt t/m vrijdag 7 september 2018.
De foto kan na inzending niet meer in gewijzigde vorm worden ingezonden.
De prijswinnaars krijgen voor 14 september 2018 bericht.

Overige bepalingen
-

-

Met het inzenden van een foto geeft u toestemming de foto rechtenvrij
(kosteloos) te plaatsen op social media. Bij plaatsing wordt de naam van de
deelnemer vermeld.
Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen of aanstootgevend zijn
worden uitgesloten van deelname.
De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is van de door hem/haar
ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op
rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of
andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de organisatie tegen deze
aansprakelijkheid.

