Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
fotowedstrijd ‘Ermelo in beeld!’ van de gemeente
Ermelo, gevestigd te Ermelo, Raadhuisplein 2 te
Nederland.
Algemeen


Looptijd actie: van 15 november tot en met 13 december (24.00 uur) 2019.



De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 9 januari tijdens de
nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.



Door inzending van de foto gaat de deelnemer automatisch akkoord met de
algemene voorwaarden.



De gemeente Ermelo behoudt zich het recht voor deelnemers te
diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet volgens de algemene
voorwaarden handelen.



Deelname aan deze actie staat open voor iedereen (amateur en
professioneel) in alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van juryleden,
projectleden van deze campagne en raad- en collegeleden van de
gemeente Ermelo.



Voor inzenders die jonger zijn dan 13 jaar geldt dat het delen van foto's via
social media gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en volgens de
voorwaarden van die betreffende media.



Alle foto’s worden op 9 januari 2020 geëxposeerd tijdens de
nieuwjaarsreceptie.



Alle foto’s worden online gepubliceerd op www.ermelo.nl



Iedere deelnemer mag maximaal één foto uploaden.

Speelwijze


Upload je foto via www.ermelo.nl/ermeloinbeeld. Vul dit formulier volledig in.
Lever de foto’s digitaal aan, in JPEG/JPG- of PNG-formaat, met een grootte
tussen 2 en 8 MB en minimaal 300 dpi/inch en 3.600 pixels.



Afhankelijk van het aantal inzendingen selecteert een jury tien finalisten die
kans maken op een prijs.



Stemmen gebeurt door het publiek van de nieuwjaarsreceptie op
donderdagavond 9 januari 2020 in De Dialoog



De burgemeester maakt aan het eind van de avond de winnaar bekend.

In het kader van de strenge avg en privacy stellen we de
volgende voorwaarden


De foto's zijn gemaakt in de gemeente Ermelo, bij voorkeur in 2019.



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 inzender vrijwaart de gemeente Ermelo voor claims van derden die
pretenderen auteursrechthebbende te zijn.



De inzender verklaart dat de personen die op de foto’s voorkomen geen
bezwaar hebben tegen publicatie en vrijwaart hiermee de gemeente Ermelo
voor claims van geportretteerden.



De ingezonden foto’s zijn rechtenvrij: de inzender geeft de gemeente Ermelo
en de bij deze actie betrokken partijen volledige en onvoorwaardelijk
gebruikersrecht van het beeld voor alle gebruik (ter publicatie zowel on- als
offline).



Pornografische, seksueel getinte, gewelddadige- en of aanstootgevende
foto’s worden uitgesloten van deelname aan de actie. De jury houdt zich het
recht voor foto’s te weigeren.



Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd.



De natuur wordt niet verstoord bij het fotograferen.

Winnaars


Een onafhankelijke jury (verder te noemen: jury) beoordeelt de ingezonden
foto's.



De jury bestaat uit: een vakfotograaf en een lid van het college van
burgemeester en wethouders (allen inwoners van Ermelo).



De jury selecteert afhankelijk van het aantal inzendingen tien finalistenfoto’s.



Selectiecriteria jury: de foto verbeeld Ermelo in de breedste zin van het
woord en originaliteit.



De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven
e-mailadres.



Op donderdag 9 januari 2020 maakt de burgemeester de prijswinnaar
bekend.



Deelnemers stellen hun foto zonder watermerk beschikbaar aan de
gemeente Ermelo voor publicatie.

Prijzen


De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.



Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy policy


De gemeente Ermelo beveiligt verkregen persoonsgegevens (waaronder emailadressen) zo goed als redelijkerwijs mogelijk volgens de laatste stand
der techniek.



De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van
de fotowedstrijd ‘Ermelo in beeld’. De gegevens verstrekken wij niet aan
derden.



De gemeente Ermelo verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te respecteren.

Slotbepalingen


De gemeente Ermelo kan de algemene voorwaarden op ieder moment
wijzigen en kan de actie op ieder moment beëindigen.



Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden
verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van
de gemeente Ermelo.



Wijzigingen, zet en typefouten voorbehouden.

