Fotowedstrijdreglement 2020
Recreatieschap Geestmerambacht organiseert een fotowedstrijd i.v.m. het 40-jarig bestaan

1. Door deelname verklaart u zich akkoord met de regels en bent u verantwoordelijk voor de
eigen inbreng.
2. Er zijn 4 categorieën:
 Geestmerambacht & Recreanten
 Geestmerambacht & Planten
 Geestmerambacht & Dieren
 40 jaar Geestmerambacht
Per categorie worden vijf foto’s uitgekozen.
3. Iedereen kan foto’s inzenden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 de foto's passen binnen de 4 categorieën.
 de foto's voldoen aan de fatsoensnormen.
 maximaal drie foto’s per persoon insturen.
 de ingezonden foto’s moeten door de persoon 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 is mogelijk tot en met 31 oktober 2020.
 de foto moet een jpeg/jpg-bestand zijn.
 de afmeting van de foto heeft aan de korte kant bij minimaal 3.000 x 1.000 pixels of 3
MB. Maximale bestandsgrootte: 5.000 x 3.000 pixels of 15 MB.
4. Door inzending geeft u toestemming aan Recreatieschap Geestmerambacht om de foto op
de website www.geestmerambacht.nl en in andere Geestmerambacht publicaties te
plaatsen, zoals facebook, instagram, flyers, banners. Geestmerambacht zal deze foto's niet
aan derden overdragen. Ook als de wedstrijd voorbij is, blijft je foto in het wedstrijdarchief
aanwezig.
5. De jury van de fotowedstrijd, bestaat uit 4 personen; waarvan twee met ruime fotografieervaring.
6. De jury beoordeelt de foto. De jury vindt de foto’s opvallen door hun kwaliteit, compositie,
aanpak of invulling van het fotothema.
7. De jurering vindt plaats in de maand november.
8. De winnaars winneneen heerlijke lunch bij een ondernemer in het gebied naar keuze.
9. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Genomineerde foto’s worden op onze website
bekend gemaakt.
10. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.
11. De winnende foto’s krijgen een ereplaats op onze website & deze foto’s worden geprint op
banners, die in het voorjaar 2021 buiten in recreatiegebied Geestmerambacht geplaatst
worden.
12. Derden hebben niet het recht om foto's van de fotowedstrijd te kopiëren, te verhandelen
en/of voor andere doeleinden te gebruiken.
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13. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de
auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. Geestmerambacht kan op geen enkele manier
verantwoordelijkheid aanvaarden voor het wederrechtelijk insturen van foto's waarop
auteursrecht van derden rust.
14. Recreatieschap Geestmerambacht & juryleden zijn uitgesloten van deelname.
15. Foto’s kunnen worden gestuurd naar: info@geestmerambacht.nl

Aldus opgesteld te Noord-Scharwoude op 6 mei 2020

