Reglement fotowedstrijd “Monuprenten”
Van 26 mei tot en met 14 juli 2019

doel

Fotowedstrijd “monuprenten” is een laagdrempelige online
wedstrijd voor iedereen maar in het bijzonder voor de inwoners
van Roosendaal en omgeving.
De wedstrijd wordt georganiseerd door Stichting “Open
Monumentendag Roosendaal” in samenwerking met fotogroep ’t
Statiefje en fotogroep West Brabant.
Het is bedoeld als een aanloop naar de jaarlijkse “Open
Monumentendag”.

uitsluiting
deelname

Inzendingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de
aanvullende eisen.

aanvullende eisen

Het gefotografeerde object dient zich te bevinden op het
grondgebied van de gemeente Roosendaal. Het hoeft niet persé
een officieel monument te zijn. Een ander mooi gebouw, een
mooi detail van een bouwsel of een karakteristiek straatje
voldoet ook.
De inzender dient de locatie van het gefotografeerde object of de
naam van het monument te vermelden.
De foto mag zowel in kleur als in zwart/wit zijn.

kwaliteitseisen

Afmeting: bestandsgrootte liefst zo groot mogelijk maar
maximaal 10Mb. De langste zijde moet minimaal 2048px groot
zijn.

inzending

Inzenden gaat alleen via de website van Fotogroep ’t Statiefje.
Uploaden van de foto’s kan d.m.v. de webpagina
www.statiefje.nl/fotowedstrijd of door op de site statiefje.nl op de
homepagina op de betreffende link te klikken.
Upload de foto’s volgens de instructies op het scherm.
De foto mag niet voorzien zijn van een watermerk of ander
soortgelijk merk.

max. foto's

Twee digitale foto’s.

aantal juryleden

De organisatie benoemt een jury van vier personen

eisen jury

Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

sluitingsdatum

Inzending van foto’s zal worden gesloten op 15 juli 2019

waardering

Elk jurylid waardeert elke foto met maximaal 10 punten.
Met 4 juryleden is het theoretisch maximum per foto daarmee 40
punten

publicatie uitslag

Na de jurering zullen de beste foto's op de website van fotogroep ’t
Statiefje te zien zijn.

publicatierecht

De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's te
bezitten en dienen de organisatoren te vrijwaren van elke eventuele
aanspraak door derden.
De foto's zullen door stichting “Open Monumentendag”, Fotogroep ’t
Statiefje en fotogroep West Brabant niet commercieel worden
gebruikt.
Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto’s
verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.
Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.
De beste foto’s zullen vanaf 13-09-2019 in de corridor van het
Tongerlohuys worden geëxposeerd en op 18-09-2019 zal daar de
prijsuitreiking plaatsvinden..

Toelichting
Auteursrecht

Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over
het auteursrecht van die inzending.
De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een
origineel of creatief karakter is gemaakt en waarvan het
auteursrecht niet is overgedragen.
Als b.v. een afgebeeld persoon een redelijk belang – bijv. een
privacy- of financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn
portret te verzetten dient u te beschikken over de toestemming van
de persoon.
Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de
fotograaf toestemming van de betreffende ouders te hebben voor
publicatie.

Akkoordverklaring

Deelnemers aan deze fotowedstrijd verklaren zich door deelname
akkoord met dit reglement.

