
Leiden, 15 juni 2014

Fotowedstrijd 'Geluk'

Spelregels

1. Het thema van de fotowedstrijd is: ‘Geluk’. 
2. Foto’s voor deelname dienen uiterlijk op 24 augustus 2014 te zijn ingezonden. Dit kan door 

toezending via email naar leidseafv@gmail.com. Deelnemers ontvangen een 
ontvangstbevestiging.

3. Per deelnemer mogen maximaal 3 foto’s worden ingezonden. 
4. Professionele fotografen, juryleden en de organisatie zijn uitgesloten van deelname.
5. De foto’s moeten worden ingezonden als jpg of gif, waarbij de kortste zijde minimaal 2000 

pixels bedraagt. Foto’s die niet aan deze vereisten voldoen, worden automatisch 
uitgesloten van deelname. De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor 
kwaliteitsverlies bij of na inzending. 

6. De inzendingen moeten zijn voorzien van naam, emailadres en telefoonnummer van de 
fotograaf. 

7. De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel 
op het vlak van het recht op privacy als op het vlak van auteursrechten. Als blijkt dat er 
gefraudeerd wordt, zal de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd 
gehaald worden. 

8. De auteursrechten van de foto blijven uitsluitend bij de fotograaf. De fotograaf verleent de 
wedstrijdorganisatie toestemming voor afdrukken en tentoonstellen van de foto in een 
openbare expositie, voor publicatie van de foto op de website en Facebookpagina van de 
LAFV, alsmede voor het gebruik van de ingezonden foto voor publicatie in andere media ter 
promotie van de wedstrijd en/of wedstrijdverslagen gedurende één jaar na de 
wedstrijduitslag. De LAFV zal bij publicatie telkens de naam van de fotograaf vermelden.

9. De jury bestaat uit drie professionele fotografen. De jury beoordeelt de inzendingen op 
fotografische kwaliteit, originaliteit en inhoud. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd.

10. De winnaar van de fotowedstrijd wint een afdruk op groot formaat. De winnaar ontvangt 
daarover persoonlijk bericht. 

11. De uitslag wordt bekend gemaakt bij de opening van de expositie van de ingezonden foto's 
op 14 september 2014 in het gebouw Raamsteeg 2a in Leiden.

12. Tijdens de Fotoweek zal de jury de geselecteerde foto’s bespreken voor deelnemers en 
andere belangstellenden in het gebouw Raamsteeg 2a in Leiden; exacte datum en tijd 
worden nog bekend gemaakt.

Deelnemers verklaren zich bij inzending akkoord met bovenstaande bepalingen. 
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