Reglement fotowedstrijd
Thema
“Breekbare vrijheid”

Wijze van indienen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via www.superstar.theater
Vul het inschrijfformulier in en upload de foto.
De foto heeft een resolutie van max 2MB en kan uitsluitend in JPEG worden upgeload.
De foto wordt ingediend met vermelding van naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail
adres met daarbij de motivatie/onderbouwing van de foto.
De foto moet gemaakt zijn tussen 1 februari 2020 en 10 april 2020.
Uiterste inzenddatum is 10 april 2020, 12:00 uur ( `s middags).
De foto`s mogen zowel in kleur als zwart wit.
De foto heeft een verhouding van 2x3.
Per deelnemer mag slechts één foto worden ingezonden.
Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Algemene voorwaarden voor deelname
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Om mee te doen aan de wedstrijd worden persoonlijke gegevens ingevuld. Gegevens van
deelnemers worden uitsluitend gebruikt om winnaars te kunnen contacteren.
Inzending van foto`s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijd
voorwaarden in.
De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier
dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige
rechten 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.
Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel
of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
Het elektronische deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.
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 onder meer geweigerd worden indien: de foto naar het oordeel van de
wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, de privacy van derden onevenredig aantast, de foto
duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat of niet voldoende aansluit bij
het thema “Breekbare vrijheid”
Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Werkwijze van Jury
●
●
●
●
●

De winnende foto wordt bepaald door de jury.
De winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld.
Nadat de winnaar bericht heeft gehad stuurt deze een kopie in grote resolutie naar stichting
Superstar Theaterproducties voor de expositie.
De winnaars stemmen in met eventuele publicatie van de winnende foto in diverse media (ao.
krant, social media, website) zonder hiervoor een nadere vergoeding te verlangen of
voorwaarden te stellen.
Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

Auteursrecht en gebruik
●

Deelnemers dienen maker van de foto te zijn.

●
●

●

●

●

De fotograaf blijft auteursrecht hebben. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval
enige overdracht van deze auteursrechten.
De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. 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.
De wedstrijdorganisatie heeft het recht om ingezonden foto`s (ook als het geen winnende foto`s
zijn) gedurende een periode van één jaar na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van
een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de stichting. Deelnemers kunnen geen nadere
vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media geldt dat deze
binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen.
Voor ieder gebruik, anders dan in het kader van de wedstrijd zelf (zoals hierboven omschreven)
dienen de wedstrijdorganisatie, andere bij de wedstrijd betrokkenen of derden toestemming te
vragen aan de deelnemer. Het staat de deelnemer vrij om voor dit andere gebruik een
vergoeding te vragen dan wel daaraan de voorwaarden te stellen die hij/zij juist acht.
Het staat de wedstrijdorganisatie in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto
te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van wedstrijdverslag.

Aansprakelijkheid
●
●
●

●

Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze
verband houdt met de actie.
Meer specifiek is de wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of
derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige
andere wijze verband houdende met: – de door haar, uitgekeerde prijzen, – het wijzigen,
onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de
omstandigheden dit vereisen, – het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn niet
aansprakelijk voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of
met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Rechten
●

●

De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname aan de actie op te
schorten of te beëindigen indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze
voorwaarden of enige wettelijk toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan de deelnemer te
melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de wedstrijdorganisatie
hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
De wedstrijdorganisatie behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel
van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen,
te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden
dit vereisen.

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.
Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd
van kracht blijven. De wedstrijdorganisatie zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter
vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de
nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

