Reglement fotowedstrijd 25 jarig-jubileum Stichting historische
begraafplaats Groenesteeg Leiden.
Motto: Sfeerbeelden van de historische begraafplaats Groenesteeg.
1. Foto’s moeten uiterlijk op 1 september 2017 zijn binnengekomen op het emailadres van
de stichting, secretariaatgroenesteeg@gmail.com (NB. Gebruik kan worden gemaakt van
sites als WeTransfer). De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam, het mailadres,
huisadres en telefoonnummer(s) van de inzender.
2. De wedstrijd staat open voor amateurs en voor professionals.
3. Prijzen: De eerste prijs bedraagt: € 200,-, de tweede prijs € 100,- en de derde prijs € 50,-.
4. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Dirk
Ketting, Hielco Kuipers en Monique Shaw.
5. Leden van de jury, bestuursleden en vrijwilligers van de stichting zijn uitgesloten van
deelname aan de wedstrijd.
6. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen
tijdens het openen van digitale bestanden, waardoor de inzending niet kan meedingen
naar de prijzen.
7. Iedere inzender mag maximaal 3 foto’s inzenden.
8. Verdere technische eisen van de inzendingen: minimaal 150 dpi.
9. Zij mogen in kleur of in zwart wit zijn. Het bewerken van foto’s (fotoshop) is toegestaan.
10. De foto’s moeten direct betrekking hebben op de begraafplaats Groenesteeg. De
fotografen dienen zich te realiseren dat het een begraafplaats is, een plaats waar met
respect voor de overledenen dient te worden omgegaan. Namen en data jonger dan 40
jaar geleden dienen te worden vermeden in verband met de privacy van de nabestaanden.
11. De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden beelden te bezitten en de
organisatoren te vrijwaren van elke aanspraak door derden.
12. De auteurs verlenen zonder enige vergoeding te ontvangen de Stichting historische
begraafplaats Groenesteeg toestemming de beelden rechtenvrij te gebruiken:
a. in het kader van deze wedstrijd;
b. voor publicatie op de website van de Stichting;
c. voor overige publicaties van de stichting;
d. voor de media, die de uitslag van de wedstrijd willen publiceren.
Het copyright blijft verder in handen van de maker van de foto.
13. Bij publicatie door de Stichting zal naamsvermelding plaatsvinden.
14. Door inzending van foto’s verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de
volledige inhoud van het wedstrijdreglement en zich te voegen naar zowel dit reglement
alsmede naar eventuele aanvullende aanwijzingen van de organisatie.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.
16. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

