REGLEMENT NKBV REGIO LIMBURG FOTOWEDSTRIJD 2019
Artikel 1: Organisatie
De organisatie van de jubileum-fotowedstrijd is in handen van de NKBV Regio-Limburg.
Artikel 2: Deelnemers
Zowel amateur- als beroepsfotografen die lid zijn van de NKBV en ingeschreven staan in de Regio Limburg mogen
(ongeacht de leeftijd) deelnemen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar,
dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of zijn/haar voogd te beschikken en deze
goedkeuring, op verzoek van de NKBV Regio Limburg te kunnen overleggen.
Organisatoren, bestuurs- en juryleden van de NKBV Regio-Limburg zijn uitgesloten van deelname.
Artikel 3: Thema’s
Het thema voor de fotowedstrijd van de NKBV Regio-Limburg is “Afzien”. De deelnemers worden geheel
vrijgelaten in hun interpretatie van dit onderwerp.
Iedere foto mag ter toelichting worden voorzien van een onderschrift (niet op de foto zelf) van maximaal 15
woorden. (Er mag geen passe-partout om de foto gemaakt worden en er mogen geen teksten, links of
watermerken in de foto’s geplaatst worden.)
Artikel 4: Inzendingen
Per deelnemer worden maximaal 3 (digitale) foto’s aan de wedstrijd toegelaten. De ingezonden foto’s mogen in
zoverre bewerkt zijn dat de bewerkingen geen afbreuk doen aan de werkelijkheid. Standaard-correcties en
bewerkingen als kleine aanpassingen van belichting en/of kleur zijn toegestaan.
De inzending moet eigen en origineel fotomateriaal zijn!
Deelnemen kan door het insturen van foto(‘s) in JPG (JPEG)-formaat (1600 dpi, minimaal 2 en maximaal 5
megabyte). Tip: zet de resolutie van uw camera zo hoog mogelijk. De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart/wit
zijn uitgevoerd.
De foto’s dienen in verband van de te maken kalender in het formaat ‘landscape’ te worden aangeleverd.
De foto(‘s) dienen te worden ingezonden naar communicatiecommissie@limburg.nkbv.nl
Bij inzending moeten de foto’s vergezeld zijn van de locatie waar de betreffende foto is genomen, de naam, de
adresgegevens, het telefoonnummer en het emailadres van de deelnemer.
De inzending is pas geldig nadat een bevestigingsmail is ontvangen. Het is de eigen verantwoordelijkheid om de
foto‘s opnieuw in te sturen, indien dit niet het geval zou zijn (bijvoorbeeld omdat de mail tussen de
spamberichten is beland).
Artikel 5: Jury
Voor de fotowedstrijd is een (vak)jury samengesteld.
De jury beoordeelt alle inzendingen en kiest hier uiteindelijk een top twaalf uit.
De jury beoordeelt de ingezonden foto’s op zeggingskracht, compositie, artisticiteit, technische kwaliteit en
originaliteit. De jury is niet verplicht om mededelingen te doen aan de deelnemers of derden, over de wijze van
beraadslaging en de argumenten die bij de beraadslaging ter tafel zijn gekomen.
De juryleden verklaren dat zij geen enkel belang bij de uitslag van de fotowedstrijd zullen hebben. Indien er
sprake is of zou kunnen zijn van een verstrengeling van belangen tussen een jurylid en een deelnemer of derde,
dan zal het jurylid dit aan de andere juryleden voorleggen of hij/zij dient zich te onthouden van stemming.
Winnaars worden bepaald na sluiting van de fotowedstrijd. Elke deelnemer kan maximaal 1 prijs winnen.
Winnaars worden bekend gesteld op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar
mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.
Artikel 6: Wedstrijdperiode
De fotowedstrijd loopt t/m 1 november 2019 24:00 uur.
Artikel 7: Prijzen
De 12 mooiste foto’s zullen bekend gemaakt en in een tentoonstelling gepresenteerd worden tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst in 2020 en daarna gepubliceerd worden op de website van de NKBV Regio-Limburg.

Prijswinnaars worden persoonlijk benaderd en gevraagd aanwezig te zijn bij de bekendmaking tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Artikel 8: Gebruiksrecht
De deelnemer verklaart zich akkoord dat de NKBV Regio-Limburg alle ingezonden foto’s mag gebruiken op de
website, in eigen publicaties (brochures, flyers, affiches, Social Media en dergelijke) en voor een eventuele
tentoonstelling. Dit alles zonder commerciële doeleinden en onbeperkt in tijd. Waar mogelijk zal altijd de
fotograaf genoemd of vermeld worden.
Artikel 9: Privacy
Ten aanzien van de persoonsgegevens van de deelnemers geldt dat de NKBV Regio-Limburg steeds de dan
geldende privacywetgeving in acht zal nemen. Dit betekent in ieder geval dat de persoonsgegevens niet zullen
worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt.
Artikel 10: Voorwaarden
Door deelname aan deze fotowedstrijd aanvaarden de deelnemers de voorwaarden van de fotowedstrijd:
• De deelnemer (hierna genoemd als “gebruiker”) die fotomateriaal (hierna genoemd als “materiaal”) instuurt
aan de fotowedstrijd van de NKBV Regio-Limburg verklaart dat hij of zij wettelijk bevoegd is om dit materiaal
in te sturen en garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te
vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste
materiaal.
• Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten van ingestuurd materiaal wordt geschonden dan is het
aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de gebruiker van zijn of haar rechten. De NKBV RegioLimburg staat hier volledig buiten, is dus geen partij en speelt hierbij ook geen rol. De gebruiker die het
materiaal instuurt vrijwaart de NKBV Regio-Limburg hiervoor.
• De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem of haar bij de NKBV
Regio-Limburg ingestuurd materiaal en bijbehorende teksten. De NKBV Regio-Limburg draagt voor de inhoud
van het geplaatste materiaal en bijbehorende teksten geen enkele verantwoordelijkheid.
• De gebruiker die het materiaal instuurt kent de NKBV Regio-Limburg hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht
toe om het geplaatste materiaal te mogen gebruiken, te reproduceren en weer te geven op de NKBV RegioLimburg gerelateerde druk- en internetpublicaties. Degene die het materiaal plaatst, gaat er dus mee akkoord
dat de NKBV Regio-Limburg zijn of haar foto’s mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van
desbetreffende foto(s) in een overzicht/galerij van deelnemende foto’s of public relation-achtige activiteiten
(brochures, flyers, affiches, Social Media en dergelijke). Hij of zij vrijwaart de NKBV Regio-Limburg voor
eventuele andersluidende aanspraken van derden.
• Al het ingestuurde materiaal dient in overeenstemming te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving en, in
het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen
en niet zal (gaan) bevatten: beledigende, grove of onterende materialen en/of uitspraken, elementen die de
privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot
overtredingen of misdrijven. Het is dus onder meer – doch niet uitsluitend – verboden om vulgair, hatelijk,
bedreigend en (kinder-) pornografisch materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen
zal worden verwijderd. Mocht de NKBV Regio-Limburg constateren dat ingestuurd materiaal strijdig is met
in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de
materialen, alsmede alle overige bij haar ter zake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q.
bekendmaken.
• De NKBV Regio-Limburg is bevoegd en heeft het recht ingestuurd materiaal dat, al dan niet naar eigen inzicht
niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te vernietigen/verwijderen.
• De NKBV Regio-Limburg sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of
indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op
enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het ingestuurd materiaal, om welke reden of door welke
oorzaak dan ook.
• De NKBV Regio-Limburg acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. De
gebruiker die het materiaal heeft ingestuurd vrijwaart de NKBV Regio-Limburg tegen alle aanspraken tot
schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het
geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden.
• De gebruiker die het materiaal heeft ingestuurd gaat er mee akkoord dat alle data die door hem of haar is
verstrekt in een database worden bewaard. Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een
derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden

geconstateerd), kan de NKBV Regio-Limburg noch de website-hoster, webmaster of beheerder
verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het
openbaar worden van materiaal uit de database.
Artikel 11: Eventualiteiten
De NKBV Regio-Limburg behoudt zich het recht voor bepaalde voorzieningen in het reglement aan te passen.
Afzonderlijke mededelingen van de NKBV Regio-Limburg in verband met deze fotowedstrijd gelden als punt van
het reglement. De NKBV Regio-Limburg kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door buiten haar wil
optredende oorzaken de fotowedstrijd wordt onderbroken of afgelast.

