
Spelregels Fotowedstrijd 
Plezierrivier de Rotte

Algemeen
 Het thema van de fotowedstrijd is ‘Plezierrivier de Rotte’.
 De foto’s laten zien wat voor plezier je beleeft op en aan de Rotte.
 Recreatieschap Rottemeren en Stichting Plezierrivier de Rotte organiseren de fotowedstrijd.

De wedstrijd
 De wedstrijd start op 5-5-2017. Ingezonden foto’s moeten we uiterlijk 5-7-2017 ontvangen

hebben.
 Mail je foto’s naar waterfestivalaanderotte@gmail.com verstuur ze via www.wetransfer.nl

aan waterfestivalaanderotte@gmail.com.
 Alle foto’s gaan vergezeld van je naam, adres en woonplaats en een toelichting op de foto.

Deelnemen
 Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor iedereen, amateur en professional. 
 Uitgesloten van deze wedstrijd zijn alle personen die betrokken zijn bij het organiseren van 

de wedstrijd en alle personen die betrokken zijn bij de jurering van de foto’s.
 Ingezonden foto’s mogen door het organiserend comité rechtenvrij en zonder vermelding

van naam gebruikt worden. We streven ernaar bij gebruik van de foto’s de naam van de 
fotograaf te vermelden. 

 Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste verzending van foto’s en bijbehorende gegevens.

Aanleveren van de foto(‘s)
 In kleur of zwart-wit.
 Minimaal 300 dpi, formaat 3:2.
 Geen kader of rand om de foto.
 Lichte beeldbewerking mag. Beeldmanipulatie (toevoegen of verwijderen van bepaalde

beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert) is niet toegestaan.
 Stuur maximaal drie foto’s in.

Auteursrecht
 De deelnemer die een of meer foto’s instuurt, verklaart door deelname kennis te hebben van 

het auteursrecht en verklaart bovendien dat hij/zij de intellectuele eigendomsrechten bezit 
van de ingezonden foto’s. Wanneer je foto’s instuurt, vrijwaar je ons ervan dat de foto’s geen 
afbeeldingen bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn.

 Door je deelname draag je het auteursrecht van de foto(‘s) over aan het Recreatieschap 
Rottemeren. 

 Wanneer je foto’s opstuurt, vrijwaar je ons ervan dat de foto’s geen afbeeldingen bevatten 
die auteursrechtelijk beschermd zijn. Bovendien vrijwaar je de organisatie ervan dat voor 
afbeeldingen van personen er toestemming is verkregen door de afgebeelde personen en dat 

www.wetransfer.nl


deze uitdrukkelijk afstand doen van elke mogelijke vordering die zij zouden kunnen hebben 
t.o.v. de organisatoren. Als je kinderen onder de 16 jaar herkenbaar fotografeert, is 
toestemming van de ouders of wettelijke voogd vereist. Ook zij zijn op de hoogte van dit 
wedstrijdreglement.

 We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer je niet de eigenaar of 
portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). 

De uitslag
 Een onafhankelijke jury, onder leiding van voorzitter en fotograaf Ronald Bakker, maakt een

selectie van de beste foto’s.
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 De winnaar wordt op 8 juli bekend gemaakt. 

En verder
 We behouden ons het recht voor het reglement tussentijds te wijzigen.
 De gegevens van de deelnemers zijn voor intern gebruik. 
 We zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure. 
 Klachten over de fotowedstrijd kun je mailen aan waterfestivalaanderotte@gmail.com.

Veel succes!

Recreatieschap Rottemeren
Stichting Plezierrivier de Rotte


