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Regels en Voorwaarden Fotowedstrijd 2019
1. Akkoordverklaring
Door het insturen van je foto ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld
onder 4. en geef je toestemming aan de Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn (hierna te
noemen Platform) om de foto('s) op sociale media of in de krant te publiceren, als ook te
exposeren.

2. Deelname
• Alle inwoners van de gemeente Hellendoorn vanaf 10 jaar mogen meedoen.
• Om mee te kunnen doen dient de foto te passen in het thema van de fotowedstrijd: Licht
in de duisternis.
• Een deelnemer mag zowel met een bestaande foto als een nieuwe foto deelnemen.
• Een deelnemer mag met meerdere foto’s deelnemen.
• Er zijn twee categorieën qua deelnemers waarvoor prijzen beschikbaar zijn:
- Jong talent (10 t/m 18 jaar)
- Volwassenen (18+)
• Deelnemen kan tot en met zondag 10 maart 2019.
• Deelnemers die willen meedingen met een foto kunnen dit alleen doen via het formulier
op de website van het Platform, www.duurzaamhellendoorn.nl of via de link
https://goo.gl/forms/hhYO5o4OLG6niusf1

3. Jurering
• De ingezonden foto's worden beoordeeld door een professionele vakjury én een
publieksjury.
• De vakjury, bestaande uit de fotografen Emile Willems en Lenneke Lingmont en
kunstdocent Herro de Roest, zullen de foto’s beoordelen op basis van kwaliteit,
compositie, kleurgebruik en originaliteit. Over het oordeel van de vakjury kan niet worden
gecorrespondeerd. Daarnaast heeft het publiek de mogelijkheid om haar favoriete foto aan
te wijzen.
• Er wordt een shortlist van 30-40 foto's als nominaties voor de publieksjury geëxposeerd in
een leegstaand pand in het winkelcentrum. Het publiek heeft de mogelijkheid om tussen
18 maart en 29 maart 2019 te stemmen welke foto’s (in beide categorieën).
• De bekendmaking van de winnaars is op zaterdagavond 30 maart om 19.45 uur op een nog
nader te bepalen locatie in het centrum van Nijverdal. Alle inzenders zijn hierbij met
familie, vrienden of bekenden uitgenodigd en zijn allen van harte welkom.
• Zowel de winnaars van de vakjury als de winnaar van de publieksjury in beide categorieën
ontvangen een prijs.
• Daarna worden de foto’s van de shortlist met aanduiding van de winnaars nog verder
geëxposeerd tot en met 7 april 2019.
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4. Algemene Voorwaarden
• De foto moet passen binnen het thema "Licht in de duisternis".
• Inzenden kan tot en met zondag 10 maart 2019.
• De foto('s) moet(en) digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB en maximaal 8MB.
• Je hebt als deelnemer en inzender de rechten op de ingezonden foto.
• Je verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het
portretrecht. Het Platform is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de
eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto('s).
• Je geeft het Platform Duurzaam Hellendoorn toestemming om de foto te mogen gebruiken
in de uitlatingen van de betreffende fotowedstrijd, maar ook mag het Platform de foto
gebruiken in 2019 voor de publiciteit van het Platform Duurzaam Hellendoorn.
• Uitsluitend lichte beeldmanipulatie is toegestaan (belichtingscorrectie, contrast,
verzadiging, witbalans, etc.).
• Je mag zoveel foto's inzenden als je wilt.
• Het maakt niet uit met wat voor camera/lens de foto gemaakt is.
• Je woont in de gemeente Helendoorn.
• Het Platform behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van
mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

5. Slotpalingen
• Het Platform kan de voorwaarden voor de fotowedstrijd op ieder moment wijzigen en kan
de wedstrijd ook op ieder moment beëindigen.
• Het Platform en de door haar ingeschakelde vakjury en andere betrokkenen bewaren de
uiterste geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze
winnaar.
• De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van Earth Hour
2019. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
• Niets uit de inhoud van dit reglement of de wedstrijd en/of publicatie mag worden
verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van het Platform.
• Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.

Nijverdal, 14 februari 2019
Bestuur Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn

