
JUBILEUM  FOTOWEDSTRIJD 2019 
 
Speelwijze 
• Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s uploaden. 
• Deelnemers kunnen meedoen in één van de volgende leeftijdscategorieën: 6-15 jaar / 

vanaf 16 jaar.  
• Op de website  https://abkhuis.nivon.nl/jubileumdag-abk-huis-het-hallse-hull/fotowedstrijd  zijn 

vanaf medio augustus de inzendingen zichtbaar die meedingen naar de prijzen en is alle 
informatie over de actie te lezen. 
 

Voorwaarden 
• De foto moet passen binnen het thema Buiten in de natuur. 
• De foto's dienen gemaakt te zijn in 2019. Oude foto's uploaden is niet toegestaan en 

worden uitgesloten van deelname. 
• Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen 

waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is 
wel toegestaan.   

• De foto's moeten worden geüpload zonder beeldmerk of handtekening. 
• De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn 

van het portretrecht. De BHC van ABK-HHH is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer 
inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).  

• De inzender geeft de BHC d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op de website van 
ABK & HHH online of in folders te publiceren. 

• Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het 
recht voor fotomateriaal te weigeren.  

• BHC-leden en leden van de jubileumwerkgroep zijn uitgesloten van deelname aan de 
fotowedstrijd. 
 

Winnaars 
• Een jury, bestaande uit de jubileumwerkgroep en de PR-medewerker van ABK-HHH,  

beoordeelt alle inzendingen.  
• Uit alle ingezonden foto’s selecteert de jury per leeftijdscategorie 3 foto’s, waarvan één 

door de jury tot winnaar wordt bestempeld. Ook de deelnemers op de 2e en 3e plaats 
ontvangen een kleine attentie. Binnen één gezin of op één huisadres kan slechts één prijs 
toegewezen worden. 

• De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres. 
• De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd op de websites van ABK & HHH, inclusief 

naamsvermelding. 
• Winnaars moeten hun foto zonder watermerk beschikbaar stellen voor publicatie. 
• De winnaars van verschillende leeftijdsgroepen ontvangen een prijs die beschikbaar 

wordt gesteld door de BHC van ABK- HHH. 
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. 
 

https://abkhuis.nivon.nl/jubileumdag-abk-huis-het-hallse-hull/

