
 

 

FOTOWEDSTRIJD 

Ieder seizoen gaan we samen met u op zoek naar creatieve, mooie en verrassende foto’s uit onze 
wijk de Nagtegael. Naast foto’s insturen kunt u ook op uw favoriete inzending stemmen. De winnaar 
maken we bekend in onze buurtkrant, op onze website en Facebook pagina. De prijswinnaar 
ontvangt een fraaie afdruk van de foto van 30 bij 40 centimeter. Doet u ook mee? 
 

SPELREGELS EN PRIJZEN 

Wie meedoet aan de fotowedstrijd van Buurtvereniging de Nagtegael stelt de ingezonden foto’s 

beschikbaar voor gebruik in onze communicatiemiddelen. Zo helpt u ons o.a. bij het maken van een 

prachtige website en facebook pagina. 

Prijzen 

De mooiste inzending wordt uitgeroepen tot FOTO VAN HET SEIZOEN. Elk seizoen wordt deze 

uitgekozen door middel van het aantal stemmen op de site. Dit kan door een duimpje omhoog bij de 

foto naar uw keuze aan te klikken. 

 

Doe mee! 

Meedoen is eenvoudig en kan voor het thema 'Winter in de Nagtegael’ tot 14 maart 2016: 

 

 De foto’s dienen te voldoen aan het aangegeven thema; 

 Upload uw digitale natuur-,  wijk- of landschapsfoto (jpeg) op deze site; 

 Vul de gevraagde gegevens in (uw naam en een korte omschrijving bij de foto); 

 Doet u mee, dan verklaart u akkoord te zijn met de onderstaande voorwaarden/spelregels. 

 

Spelregels 

 Deelnemers mogen maximaal drie digitale foto’s uploaden per seizoen (elk seizoen is er een 

nieuwe wedstrijd met een nieuw thema); 

 Deelnemers zijn géén professionele fotografen; 

 De foto’s betreffen altijd mens/natuur/landschap in de Nagtegael; 

 De foto’s moeten worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 1 MB, maximaal 3 MB); 

 De winnaar krijgt persoonlijk bericht; 

 Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan buurtvereniging de Nagtegael 

het gebruiksrecht van het beeld voor alle communicatiemiddelen door buurtvereniging de 

Nagtegael (zoals: website, Facebook, nieuwsbrieven, buurtkrant  die door en/of voor 

buurtvereniging de Nagtegael gemaakt worden. De naam van de fotograaf wordt, waar mogelijk, 

bij plaatsing vermeld (mits bij ons bekend.); 

 De deelnemer vrijwaart buurtvereniging de Nagtegael voor claims van derden die pretenderen 

auteursrechthebbende te zijn en voor claims van geportretteerden; 

 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

 Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie; 

 Het is toegestaan om foto's van nu én/of vroeger in te sturen, zolang ze maar door u genomen 

zijn; 

 Filmpjes worden geweigerd! Het is en blijft een fotowedstrijd; 



 

 

 Het plaatsen van een copyright in de foto is niet toegestaan, dit om te zorgen dat er zo eerlijk 

mogelijk gestemd kan worden. Bij de poll op website verschijnen ook geen namen, deze komen 

nadien op de website en facebook pagina; 

 Na de inzendtermijn zal binnen één week een stemtopic worden geopend op website 

www.nagtegael.net. 


