Voorwaarden fotowedstrijd ‘Betuwse 11 Dorpentocht’ 2017
1.
Algemene voorwaarden voor deelname
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd 2017 van de
Betuwse 11 Dorpentocht, geïnitieerd door Stichting Wielerronde Rhenoy
- Deelname is gratis
- De deelnemer aan deze fotowedstrijd dient de maker van de foto te zijn
- De deelnemer aan deze fotowedstrijd dient de Facebookpagina
van de Betuwse 11 Dorpentocht te ‘liken’
- Deelnemen aan deze wedstrijd kan door een eigengemaakte foto in te
sturen via de Facebookpagina van de Betuwse 11 Dorpentocht, die
past bij het thema. Het huidige thema kan bekeken worden op de
pagina: www.11dorpentocht.nl/fotowedstrijd
- De foto’s worden daadwerkelijk op de dag van de ‘Betuwse 11
Dorpentocht’, 27 mei 2017, gemaakt en geplaatst
- Deelnemers mogen maximaal 2 foto’s uploaden, 1 foto is ook prima
- Inzending van een foto voor deze wedstrijd houdt automatisch
acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
- Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de
wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze
wedstrijdvoorwaarden bepaald.
- Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
2. Inzendingen
- Inzenden van foto’s kan uitsluitend via de Facebookpagina van de
Betuwse 11 Dorpentocht op 27 mei 2017 van 8.00 uur tot 20.00 uur
- Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet
beoordeeld voor de fotowedstrijd
- De foto is een JPG bestand en moet minimaal 1 MB (per foto) zijn.
Foto’s die van onvoldoende kwaliteit zijn, worden automatisch
uitgesloten van deelname
- Deelnemer voorziet de foto van een korte omschrijving, denk aan de
locatie en het eventuele ‘verhaal’ achter de foto
- De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die
niet aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen. De wedstrijdorganisatie kan,
maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen
- Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel
van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot
strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de
privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of
andere rechten van derden onevenredig aantast
- Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt
gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten
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van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk
- Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan
zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft
gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer ingezonden
foto’s niet openbaar te maken of deze te verwijderen van de website.
- Deelnemer stemt in met (directe) publicatie van de ingezonden foto op
de Facebookpagina, de website en (eventuele) andere communicatiemiddelen
van de organisatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding te
verlangen of voorwaarden te stellen.
- Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.
- Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.
3. Bijzondere voorwaarden voor deelname
- Het maken van de foto(‘s) is geen verplichting en mag in geen geval
onveilige (verkeers)situaties met tot stand brengen. Als deelnemer aan
de fotowedstrijd kiest u er zelf voor om foto’s te maken en draagt u zelf
deze verantwoordelijkheid.
- De foto moet in kleur zijn.
- De inzending moet voldoen aan het thema van de wedstrijd. Het huidige
thema kan bekeken worden op de pagina: www.11dorpentocht.nl/fotowedstrijd.
4. Jurering en prijzen
- Inzendingen worden beoordeeld door een jury op het thema. Daarnaast
beoordelen zij de originaliteit, creativiteit en de fotografische kwaliteit.
- De jury van de fotowedstrijd bestaat uit minimaal 3 personen.
- De jury kan, maar is niet verplicht, haar beoordelingen kenbaar te maken
aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of de deelnemers betreft.
- De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens.
Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de
ingezonden foto’s.
- De fotowedstrijd kent 3 winnaars. De winnaars worden persoonlijk op de
hoogte gesteld en daarna bekend gemaakt op de Facebookpagina, de
website, via (eventuele) andere communicatiemiddelen van de
organisatie en in de (lokale) media.
- De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te
verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
- Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar
zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.
- De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te
bepalen wijze aan de winnaars te beschikking gesteld. De
wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke
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inlichtingen.
- De uitslag wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een week na de
Betuwse 11 Dorpentocht bekend gemaakt
- De te winnen prijzen zijn te zien op www.11dorpentocht.nl/fotowedstrijd
- De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen of uitkeerbaar in geld
- De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
- Over de weergegeven prijzen, de uitslag van de fotowedstrijd en het
oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
5. Auteursrechten en gebruik
- Door deelname verleent de fotograaf volledig en onvoorwaardelijk
gebruiksrecht van de beelden voor alle gebruik aan de organisatie van
de Betuwse 11 Dorpentocht, zonder hiervoor een vergoeding en/of een
vermelding te vragen en/of op andere rechten te beroepen. Dit betekent
dat de organisatie de foto’s naar eigen inzicht mag publiceren op
internet, posters, flyers, spandoeken en/of in verslagen, artikelen,
boeken, brochures en dergelijke, kortom voor alle mogelijke promotie
van de ‘Betuwse 11 Dorpentocht’ en Stichting Wielerronde Rhenoy.
- Het staat de organisatie eveneens vrij om de door de deelnemer
ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren of anderszins te wijzigen
zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer.
- De deelnemer heeft de door hem/haar ingezonden foto’s zelf gemaakt.
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 wedstrijdorganisatie
tegen deze aansprakelijkheid
- Toestemming van afgebeelde personen voor het insturen en gebruiken
van de foto’s door de organisatie van de ‘Betuwse 11 Dorpentocht’
vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer / fotograaf.
- De organisatoren zullen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eisen
en klachten i.v.m. het overtreden van rechten of schade door derde
partijen
- In dergelijke gevallen zal de deelnemer deze op zich nemen en elke
verantwoordelijkheid onttrekken aan de organisatoren
6. Overige bepalingen
- De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de
periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op
grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend
worden gemaakt
- Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost
Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in
- Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht
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Disclaimer
De organisatie van de Betuwse 11 Dorpentocht streeft naar een
zorgvuldig beheer van de Facebookpagina en de website waarop de
fotowedstrijd plaatsvindt, maar kan geen volledige controle uitoefenen op
de foto’s die derden publiceren. De organisatie aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van
onjuistheid en/of onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door
derden) van foto’s die gebruikers op de site publiceren. Ook aanvaardt de
organisatie geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites
waarop foto’s mogelijk (verder) worden gepubliceerd.
Foto's worden mogelijk geindexeerd door zoekmachines (Google, Bing)
na plaatsing op de fotowedstrijdpagina. De organisatie heeft hier geen
directe invloed op en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen
hiervan.
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