Voorwaarden fotowedstrijd VVV Kaatsheuvel
Spelregels 'fotowedstrijd VVV Kaatsheuvel'


















Deelnemers mogen maximaal één digitale foto ( als . jpg) p.p. insturen.
Medewerkers van VVV Kaatsheuvel Loon op Zand De Moer zijn uitgesloten van deelname.
De foto met naam omschrijving en telefoonnummer moet via de email naar
vvvfotowedstrijd@2dstudio.nl gestuurd worden
De inzendingen kunnen gedaan worden tot uiterlijk 31 oktober 2016.
De rechten met betrekking tot het aangeleverde materiaal berusten bij de deelnemer.
Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer toestemming aan VVV Kaatsheuvel de
foto te publiceren, op de voorpagina van het magazine Welkom en Wegwijs 2017/2018, om het
aangeleverde materiaal (foto en tekst) openbaar te maken en te verveelvoudigen in al haar interne
en externe media en publicitaire uitingen, zoals op haar website, in haar magazine Welkom en
Wegwijs. Tevens geeft de deelnemer hiermee toestemming aan VVV Kaatsheuvel om het
aangeleverde materiaal openbaar te (laten) maken en te (laten) verveelvoudigen in andere media,
zoals kranten, (lokale) televisie en dergelijke.
De deelnemer vrijwaart VVV Kaatsheuvel Loon op Zand De Moer tegen claims van derden die
(pretenderen) auteursrechthebbende (te) zijn.
De deelnemer vrijwaart VVV Kaatsheuvel Loon op Zand De Moer tegen claims van
geportretteerden.
Uiterlijk 31 december 2016 wordt de Winnaar(es) bekend gemaakt.
De prijswinnaar verbindt zich tot het verlenen van medewerking aan publiciteit rond "fotowedstrijd
VVV Kaatsheuvel". Concreet houdt dit onder meer in dat u als deelnemer bereid bent om mee te
werken aan interview verzoeken en dergelijke vanuit de pers, en dat u aanwezig zult zijn bij de
prijsuitreiking in januari 2017 (data onder voorbehoud).
Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de competitie.
Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd. Aanstootgevende foto’s, te bepalen door VVV
Kaatsheuvel Loon op Zand De Moer en 2DStudio, worden gediskwalificeerd en verwijderd.
De Winnaar(es) krijgt persoonlijk bericht per mail.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
De jury beslist ten aanzien van alle eventualiteiten, waarin deze spelregels niet voorzien.

