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Wedstrijdvoorwaarden fotowedstrijd Natuur in de buurt
De Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) organiseert in de periode van 1 april tot
1 oktober 2017 een fotowedstrijd Natuur in de buurt onder de volgende
wedstrijdvoorwaarden.



















Alleen volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd (1 oktober 2017) worden
ontvangen, komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit een foto die geüp
geüpload
werd met behulp van de uploadfunctie op de website van Culemborgse Courant en een
ingevuld deelnameformulier.
Deelnemers mogen elke maand maximaal drie digitale foto’s uploaden.
De foto moet gemaakt zijn, niet langer dan drie jaar geleden.
Deelnemers zijn geen professionele fotografen.
De foto’s betreffen de natuur in en om de stad Culemborg; het werkgebied van de NVWC,
het gebied tussen Lek en Linge.
De foto’s moeten worden ingezonden als jpg (minimaal formaat 1 MB, maximaal 3 MB).
Foto’s mogen beperkt bewerkt worden:
o Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast,
helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen
van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
o Niet toegestaan is het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen
van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passe
passe-partouts
toevoegen.
De natuur wordt niet verstoord bij het fotograferen.
Tijdens de periode van de wedstrijd kiest de vakjury elke maand de vier mooiste foto’s.
o Gedurende een maand kan het publiek kiezen welke foto zij als winnaar zien.
o De publiekswinnaar krijgt persoonlijk bericht en ontvangt een prijs.
Na 1 oktober 2017 worden door de jury de winnende foto’s van de h
hele
ele wedstrijd bepaald.
Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
De uitslag van de wedstrijd wordt door de vakjury na 1 november 2017 bekend gemaakt.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten.
Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.
Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
De deelnemer vrijwaart de NVWC, gemeente Culemborg en Culemborgse Courant voor claims
van derden die pretender
pretenderen auteursrechthebbende te zijn en voor claims van geportretteerden.
Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de NVWC, gemeente
Culemborg en Culemborgse Courant na afloop van de wedstrijd, vanaf 1 december 2017 het
gebruiksrecht van het beeld voor alle communicatiemiddelen (zoals: website, nieuwsbrieven,
tijdschriften, exposities, mediaberichten, jaarverslagen, boeken en brochures.
o Uitzondering hierop zijn de beelden van de maandelijks door de vakjury gekozen
categoriewinnaars. Deze beelden mogen tijdens de looptijd van de wedstrijd al
getoond worden in communicatiemiddelen van de NVWV en gemeente Culemborg en
op de website van Culemborgse Courant en in de krant zelf.
o De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de
oorspronkelijke auteur. De naam van de fotograaf wordt, waar mogelijk, bij plaatsing
vermeld.

