Actievoorwaarden fotowedstrijd gemeente Ede

1. Algemeen
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door de gemeente
Ede georganiseerde fotowedstrijd (hierna: 'de Fotowedstrijd'). Op de website www.ede.nl/fotowedstrijd
(hierna: 'de Website') is alles over de Fotowedstrijd te lezen.
1.2 Deelname aan de door gemeente Ede georganiseerde Fotowedstrijd houdt acceptatie van deze
Actievoorwaarden in. Enige betwisting van deze Actievoorwaarden wordt niet in overweging genomen.
1.3 Gemeente Ede behoudt zich het recht voor afwijkend van deze Actievoorwaarden te beslissen.
1.4 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Fotowedstijd kunnen aan gemeente Ede kenbaar
worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan citymarketing@ede.nl.
1.5 Op deze Actievoorwaarden en op deelname aan de Fotowedstrijd is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Eventuele geschillen terzake zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Arnhem.

2. De Fotowedstrijd
2.1 De gemeente Ede roept deelnemers op om een foto met een korte omschrijving van de foto in te
zenden in een van de volgende categorieën: Vrije Tijd, Ondernemen, Wonen en Studeren. Iedereen kan
deelnemen aan de fotowedstrijd en zijn/haar foto(‘s) insturen tot en met 30 november 2017. Per
deelnemer kan maximaal één (1) foto per categorie worden ingezonden. De foto’s worden beoordeeld
door een vakjury.
2.2 Deelname aan de Fotowedstrijd is gratis. Alleen de kosten voor het internetgebruik zijn voor rekening
van de Deelnemer.
2.3 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de
foto verandert, is niet toegestaan. Het samenvoegen van foto's of het maken van collages is ook niet
toegestaan.
2.4 Gemeente Ede behoudt zich het recht voor om de Fotowedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzen en/of deze Actievoorwaarden
en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn
jegens de Deelnemers aan de Fotowedstrijd.
2.5 De inzendingen worden begin december 2017 beoordeeld door een vakjury, bestaande uit
vakfotografen en Citymarketing Ede.
2.6 Er wordt bij iedere categorie 1 winnaar aangewezen, op basis van het oordeel van de vakjury. De
winnaars en een selectie van de overige ingezonden foto's worden bekend gemaakt en gepubliceerd op
de website, in social media, in nieuwsbrieven, in een rondreizende expositie door de gemeente Ede en
worden vermeld en gepubliceerd op de nieuwe website van Citymarketing Ede (januari 2018). Door
deelname aan deze Fotowedstrijd verlenen winnaars en deelnemers uitdrukkelijk toestemming aan de
gemeente Ede om zijn/haar naam, alsmede de ingezonden foto’s voor promotionele/PR-doeleinden met
betrekking tot deze Fotowedstrijd te gebruiken.

2.7 Over de uitslag van de Fotowedstrijd en het gebruik van de ingezonden foto’s kan niet worden
gecorrespondeerd.
2.8 Ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy
van derden aantast of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of
misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende (kinder)pornografische en ander seksueel
getinte foto’s in te sturen.
2.9 Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.
2.10 Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden niet in behandeling
genomen.
2.11 De foto's dienen een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een maximale
beeldgrootte van 6000x6000 pixels. De maximale bestandsomvang van 10MB. Kleinere bestanden
kunnen mogelijk niet goed worden afgedrukt, grotere bestanden worden niet in behandeling genomen.
De foto's dienen te worden aangeleverd als jpg-bestand met kleurprofiel SRGB.
2.12 Zowel kleur als zwart-wit foto’s zijn toegestaan.

3. Deelnemer
3.1 Iedereen kan deelnemen aan deze Fotowedstrijd. Deelname is echter uitgesloten voor een ieder die
op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Fotowedstrijd.
3.2 Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel,
achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, stad.
3.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator(en) en worden niet
verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand.
3.4 Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens
worden niet voor andere doeleinden dan in relatie met deze Fotowedstrijd, behalve na nadrukkelijke
toestemming van de Deelnemer.
3.5 Gemeente Ede is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (naam,
e-mailadres etc.), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk,
hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de
Deelnemer.
3.6 Gemeente Ede heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te tonen.
3.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde
partij/tussenpersoon deelneemt aan de Fotowedstrijd. NGC behoudt zich het recht voor om dergelijke
personen/partijen uit te sluiten van deelname.
3.8 Gemeente Ede behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname
uit te sluiten als de betreffende Deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden
of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisatie. Gemeente Ede heeft ook het recht om een
Deelnemer van deelname aan de Fotowedstrijd uit te sluiten als blijkt dat de Deelnemer onjuiste,
onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te
plegen.

4. Prijzen
4.1 Per categorie wordt er 1 winnaar bekend gemaakt. Er zijn in totaal dus 4 winnaars.
4.2 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
4.3 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor
rekening van Gemeente Ede, tenzij anders vermeld.
4.4 Gemeente Ede stelt de prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment
verkeren. NGC is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of
enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).
4.5 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan
eventuele promotionele activiteiten in verband met de Fotowedstrijd (o.a. de uitreiking van de prijs).
4.6 Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door de organisatie dan wel door de partij
die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Gemeente Ede is
hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.
4.7 Nadat de uitslag van de Fotowedstrijd bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de
hoogte gesteld. Ze worden dan ook op de hoogte gebracht over de wijze waarop een en ander wordt
afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs.

5. Gebruik ingezonden fotomateriaal
5.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto's (hierna: 'het
Fotomateriaal').
5.2 Door inzending geeft de Deelnemer gemeente Ede het niet exclusieve en onbeperkte recht om het
Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op de nieuwe website
van Citymarketing Ede, social media kanalen en alle andere aan gemeente Ede gerelateerde uitgaven,
zowel online als print, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is.
5.3 Deelnemer is te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.
5.4 Gebruik van het Fotomateriaal anders dan in de in dit artikel omschreven gevallen zal altijd vooraf
door gemeente Ede met Deelnemer worden besproken.

6. Persoonsgegevens en Privacy
6.1 Door deel te nemen aan de Fotowedstrijd geeft de Deelnemer aan de organisatie toestemming om
alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die NGC noodzakelijk acht voor de
organisatie van de Fotowedstrijd en de eventuele uitreiking van de prijzen.
6.2 Gemeente Ede mag het ingezonden Fotomateriaal openbaar maken en publiceren zowel met als
zonder naamsvermelding van de betreffende Deelnemer.
6.3 De Deelnemer erkent door deelname aan de Fotowedstrijd op de hoogte te zijn van de inzameling en
vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en
Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van de gemeente Ede.

