WEDSTRIJDVOORWAARDEN
Herfstfotowedstrijd 2016
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de herfstfotowedstrijd van Stichting
Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Wel dienen de inzendingen aan bepaalde voorwaarden te
voldoen, want inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen moeten helaas worden uitgesloten
van deelname.
Hoge Veluwe Fotocode
Het is eigenlijk heel simpel. Er is algemeen gezien maar één gebod waar fotografen en
natuurliefhebbers zich aan dienen te houden: ‘gij zult niet verstoren’. Wie zich aan dit gebod houdt,
doet geen kwaad. De praktijk is echter weerbarstig en gecompliceerd, dus hebben we een lijstje van
tien regels gemaakt waar natuurliefhebbende fotografen zich aan zouden moeten houden wanneer
zij zich in het Park bevinden.
De 10 Gouden Regels
•
Fotografeer dieren en planten alleen in hun natuurlijke leefomgeving.
•
Vang of verontrust geen dieren.
•
Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
•
Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
•
Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
•
Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
•
Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
•
Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
•
Betreed geen verboden terrein.
•
Laat geen afval achter.
Uiteraard zijn er ook wat algemene regels waar de inzendingen van de fotowedstrijd aan dienen te
voldoen, deze voorwaarden staan hieronder beschreven.
Specificaties
 Inzendingen dienen digitaal te worden aangeleverd via fotowedstrijd@hogeveluwe.nl o.v.v.
fotowedstrijd.
 De foto’s dienen te worden ingestuurd als JPEG/JPG-bestand. De minimale afmeting van de
foto moet liggen tussen 2000 en 3000 pixels voor de langste zijde. Kleinere bestanden
kunnen mogelijk niet goed worden afgedrukt.
 Zowel kleurenfoto’s als zwart-wit foto’s mogen ingestuurd worden.
 De naam van de deelnemer dient in de bestandsnaam van de foto opgenomen te zijn.
 Inzendingen dienen voorzien te zijn van de naam van de maker, e-mailadres, alsmede een
duidelijk bijschrift en/of de locatie waar de foto is genomen.

Inzendingen
 Inzendingen moeten vóór 21 november, 08.00 uur binnen zijn.
 Door het insturen van een foto garandeer je Het Nationale Park De Hoge Veluwe dat je
eigenaar van het materiaal bent en over alle auteursrechten beschikt. Je vrijwaart Het
Nationale Park De Hoge Veluwe van iedere aanspraak van derden en begrijpt dat elke claim
van derden jegens het Park rechtstreeks op je zal worden verhaald.
 De foto(‘s) is/zijn gemaakt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe.
Jurering en prijzen
 Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, fotografische kwaliteit en of ze passend zijn
bij het thema van de wedstrijd.
 De winnaars van de herfstfotowedstrijd worden beloond met mooie prijzen. Prijzen worden
enkel verstuurd binnen Nederland. De prijzen voor de winnaars zijn als volgt:
- 1e prijs: VIP-tour met de Boswachter
- 2e prijs: Beschermerkaart 2016 of 2017
- 3e prijs: Een 'Het Nationale Park De Hoge Veluwe verrassingspakket'
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars krijgen automatisch bericht,
en worden vermeld op de website (www.hogeveluwe.nl) en social media van het Park.
Overige voorwaarden
 De deelnemer geeft Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe toestemming om zijn/haar
foto(‘s) rechtenvrij te publiceren, zowel in print als elektronisch, voor zowel redactionele als
advertentionele uitingen.
 De deelnemer geeft Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe toestemming zijn/haar
foto(‘s) rechtenvrij te publiceren op www.hogeveluwe.nl en de social media van Stichting Het
Nationale Park De Hoge Veluwe.
 De deelnemer beschikt over de exclusieve rechten van de ingezonden foto(‘s). Als blijkt dat
de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke fotograaf, wordt de foto
uitgesloten van deelname.
 De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met
betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is
gebracht, moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is niet aansprakelijk voor vorderingen of
klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden
als gevolg van het onderwerp/de inhoud van inzendingen, en de deelnemer stemt ermee in
Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe in zulke gevallen te vrijwaren en schadeloos te
stellen.







De ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die
de privacy van derden aantasten, die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk
aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende,
(kinder)pornografische en ander seksueel getinte foto’s in te sturen.
Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden niet in
behandeling genomen.
Wie besluit zijn/haar foto(‘s) in te zenden voor deelname aan deze fotowedstrijd, geeft
daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven
accepteert.

