Fotocollectief organiseert een fotowedstrijd samen met de Stichting
Hardenberg Promotie (SHP) Om e.e.a. goed te laten verlopen,
hebben we een aantal regels geformuleerd.
1. Als u deelneemt aan deze fotowedstrijd, verklaart u zich akkoord met de
regels en bent u verantwoordelijk voor de eigen inbreng..
2. Iedereen kan foto’s inzenden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
▪ de foto’s dienen betrekking te hebben op een activiteit van de SHP
▪ iedereen mag maximaal twee foto’s inzenden per activiteit van de SHP.
▪ de ingezonden foto’s moeten door de fotograaf zelf gemaakt zijn.
▪ de originele foto's mogen slechts in beperkte mate gecorrigeerd zijn en
geen kader, signatuur of andere toevoegingen hebben.
▪ foto's inzenden kan tot uiterlijk 14 september 2019.
▪ de foto moet een jpeg/jpg-bestand zijn, max. 3 MB
3. Door inzending geeft de fotograaf toestemming aan Fotocollectief Hardenberg
om de foto op de website www.fotocollectiefhardenberg.nl te plaatsen.
4. Fotocollectief Hardenberg beoordeelt de foto voor plaatsing op de website en
behoudt zich het recht voor om foto's die niet aan de eisen voldoen, niet te
plaatsen. Correspondentie hierover is niet mogelijk.
5. Foto's komen niet in aanmerking voor publicatie indien:
▪ het gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming
herkenbaar op afgebeeld staan.
▪ ze aanstootgevend, discriminerend of onzedelijk zijn.
▪ afgebeelde personen erop staan die geen toestemming voor publicatie
hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes).
6. De 3 koppige jury van de fotowedstrijd bepaalt aan het eind van de wedstrijd
uit alle inzendingen 2 winnende foto's. Deze twee foto's worden op de website
bekend gemaakt.
7. Deelnemers en derden hebben niet het recht om foto's van de fotowedstrijd te
kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.
8. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf
voor de auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. Fotocollectief Hardenberg
kan op geen enkele manier verantwoordelijkheid aanvaarden voor het
wederrechtelijk insturen van foto's, waarop auteursrecht van derden rust.
9. Door inzending van foto’s verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen
van de volledige inhoud van het wedstrijdreglement en zich te voegen naar
zowel dit reglement alsmede naar eventuele aanvullende aanwijzingen van de
organisatie.
10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van
Fotocollectief Hardenberg.

