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INLEIDING 

Ten aanzien van het deelnemen aan Fotowedstrijd Texel, aanverwante activiteiten en het 
gebruik van de websites die worden beheerd door de organisatie Stichting Fotowedstrijd 
(hierna te noemen: SF), gelden de volgende aanleverspecificaties en voorwaarden 
waarmee u akkoord gaat door deelname. 

DEELNAME VOORWAARDEN 

Door deelname aan Fotowedstrijd Texel verklaart de deelnemer dat: 

1. Hij/zij de maker is van de foto, dat de foto op Texel is genomen en dat de foto niet 
eerder is ingezonden naar andere wedstrijden. 

2. Het auteursrecht ervan bij hem/haar berust, dan wel dat hij/zij in geval van 
dienstverband toestemming heeft van zijn/haar werkgever. 

3. De gefotografeerde perso(o)n(en) geen bezwaar heeft/hebben gemaakt tegen 
publicatie. 

4. De jury vrij is om “rare” foto’s uit te sluiten van deelname. Over de keuze van de 
foto's door de jury kan niet worden gecorrespondeerd. 

5. Het is niet toegestaan materiaal terug te trekken voor deelname, (digitale) 
publicatie(s), exposities of anderszins. Inzending voor deelname aan de wedstrijd 
betekent bekend en akkoord te zijn met deze deelname- en algemene voorwaarden. 

AANTAL FOTO’S WAARMEE U MAG DEELNEMEN 

U mag met één zwart/wit- of kleurenfoto deelnemen door die via het online 
deelnameformulier te uploaden. Als u per abuis meer dan één inzending instuurt, dan 
geldt alleen de eerste ontvangen foto. 

AANLEVERSPECIFICATIES FOTO’S 

Bestandsgrootte: De minimale grootte van digitale foto's die ingezonden kunnen worden 
is 2 MB en de maximale grootte is 10 MB.  

Bestandsformaat: Foto’s kunnen alleen ingestuurd worden in het JPG-formaat. Andere 
bestandsformaten worden niet geaccepteerd. 

Titel bestand: In de bestandsnaam van de foto dient u uw naam en de titel van de foto 
te vermelden. 
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AUTEURSRECHTEN FOTO 

Het auteursrecht op uw inzending blijft bij u rusten. U geeft Stichting Fotowedstrijd  
enkel en alleen toestemming om uw foto’s kosteloos te (laten) publiceren voor 
promotionele doeleinden, zoals persberichten, nieuws- en blogartikelen, nieuwsbrieven, 
herinneringsuitgaven en exposities met een non-commercieel karakter. Tijdens 
activiteiten van SF kunnen foto’s en video-opnamen gemaakt worden. Denk aan de 
prijsuitreiking van Fotowedstrijd Texel of exposities. Door deel te nemen aan activiteiten 
van Fotowedstrijd Texel en door het bezoeken van de prijsuitreiking, stemt u er mee in 
dat SF de foto’s en video-opnamen waarop u en uw inzending(en) te zien zijn, onbeperkt 
mag gebruiken voor activiteiten met een non-commercieel karakter. 

INGEZONDEN MATERIAAL 

Iedere prijswinnende inzender kan door de wedstrijdorganisatie worden verzocht zijn 
originele materiaal aan de organisatie ter beschikking te stellen voor het samen kunnen 
stellen van presentaties, communicatie, promotionele activiteiten en exposities. 
Digitaal ingezonden materiaal wordt niet teruggezonden. Materiaal wordt op eigen risico 
van de fotograaf ingezonden. De organisatie is niet verzekerd tegen verlies van en/of 
schade aan het ingezonden materiaal. 

Als deelnemer verklaart u dat het/de door u ingezonden foto’s en eventuele e-mails 
inclusief bijlagen, geen virussen bevatten of dat u er alles aan doet om dit te 
voorkomen, dat uw inzending(en) geen technische mankementen verto(ont)(nen) of de 
werking van computers, servers en dergelijke schaden. 

COOKIES 

Om de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen 
op gebruikersvoorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende gebruikers van de 
sites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van 
zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website 
automatisch op uw computer worden geplaatst. Gebruiker kan het gebruik van cookies 
via de instellingen van zijn browser uitschakelen. 
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INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
 
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen 
de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) 
beeldmateriaal, geluidsmateriaal en overige materialen berusten bij SF of haar 
opdrachtgevers. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik 
ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij 
daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van SF is verkregen.  
 
AANSPRAKELIJKHEID FOTOWEDSTRIJD TEXEL 

SF gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het organiseren van fotowedstrijden en 
activiteiten. Dat geldt ook voor de vergaring, totstandkoming en publicatie van 
informatie op de site en het versturen van informatie naar media en derden. Niettemin 
sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder 
begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het 
deelnemen aan fotowedstrijden en activiteiten en met gebruik van de site of de 
onbereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten 
in de elektronische toelevering van via de site gevraagde diensten. In het geval de 
informatie op de site en de aan de media en derden verstrekte informatie onvolledig is of 
vergissingen bevat, dan kan SF hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. SF is niet 
verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van 
een hyperlink of banner). 
 
De organisatie houdt zich het recht voor de wedstrijd zonder opgave van reden stop te 
zetten en inzendingen zonder opgave van redenen van deelname uit te sluiten. Als 
gevolg hiervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken 
worden gemaakt. De organisatie, de jury en elke betrokkene bij de fotowedstrijd, direct 
of indirect, is niet aansprakelijk voor of verzekerd tegen verlies, diefstal en/of schade 
aan wat voor eigendom dan ook, aanwezig bij of meegenomen naar de prijsuitreiking 
en/of enig persoonlijk letsel. 

AFSLUITING 

Alle betrokkenen bij Fotowedstrijd Texel wensen u heel veel plezier tijdens het maken 
van uw foto('s) op Texel en het kiezen van uw foto('s) waarmee u gaat deelnemen.  
Wij zien u graag tegemoet bij de prijsuitreiking van Fotowedstrijd Texel 2014! 


