FOTOWEDSTRIJD
Algemene voorwaarden fotowedstrijd 50 jaar Breda Jazz Festival
Dit zijn de algemene voorwaarden van de fotowedstrijd van 50 jaar Breda Jazz Festival:
•

Deelnemen kan in drie thema-categorieën: Artiesten – Sfeer – Publiek.

•

Per deelnemer mogen maximaal 3 foto’s ingezonden worden, maximaal 1 per categorie.

•

Foto’s voor deelname dienen uiterlijk 15 juni 2022 ingezonden te worden naar:
fotowedstrijd@bredajazzfestival.nl

•

Inzending van foto`s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

•

De foto’s moeten gemaakt zijn tijdens de 50ste editie van het Breda Jazz Festival (26 t/m 29 mei
2022).

•

De wedstrijd staat alleen open voor amateurfotografen.

•

Het maakt niet uit met wat voor camera je de foto maakt, het gaat om het beeld en de creativiteit.

•

De foto’s mogen in kleur zijn of zwart/wit.

•

De foto’s mogen op geen enkele wijze digitaal bewerkt zijn (m.u.v. croppen en correctie
belichting).

•

De foto’s dienen in origineel formaat (JPEG, JPG, RAW, TIF etc.) ingestuurd te worden, dit in
verband met het maken van een eventuele afdruk.

•

De deelnemer dient de maker van de foto te zijn en garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de
door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op
rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn –
vrijwaart de deelnemer de organisatie van Breda Jazz Festival tegen deze aansprakelijkheid.

•

Door deelname aan de fotowedstrijd ontstaat geen aanspraak op enige vergoeding door de
organisatie van het Breda Jazz Festival, anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.

•

De jury is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen. De jury
kan, maar is niet verplicht, om een weigering te onderbouwen. Inzendingen kunnen onder meer
geweigerd worden, indien de foto naar het oordeel van de jury in strijd is met de wet, aan kan
zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van
derden onevenredig aantast, duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat
en/of schade aan de natuur heeft toegebracht.

•

Deelnemers aan de fotowedstrijd stemmen in met (eventuele) publicatie van hun foto(‘s) - in
gedrukte vorm of digitaal - door Breda Jazz Festival zonder daarvoor een nadere vergoeding te
verlangen of voorwaarden te stellen.

•

Om mee te doen aan de wedstrijd worden persoonlijke gegevens ingevuld. De inzendingen
moeten zijn voorzien van de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de maker.
Gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om met de winnaars contact te kunnen
opnemen.
De naam van de fotograaf wordt gebruikt als bronvermelding bij eventuele publicatie van de foto.

•

Als er personen individueel op de foto’s staan, moeten die schriftelijk toestemming hebben
gegeven dat de foto gebruikt kan worden voor een publicatie voor deze fotowedstrijd. Die
schriftelijke toestemming moet meegestuurd worden met de foto.

•

De uitslag wordt op 1 juli 2022 bekend gemaakt. Over de uitslag van de fotowedstrijd en het
oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

•

De drie winnende foto’s worden gepubliceerd in de Breda Jazz Festival krant 2023.

•

De officiële prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Breda Jazz Festival 2023.

•

Bestuursleden en vrijwilligers van het Breda Jazz Festival zijn van deelname uitgesloten.

