Wedstrijdreglement Fotowedstrijd Stichting Fotofestival Hulst en Morres Wonen Hulst
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Fotowedstrijd Woon- en Leef plezier en Sport- en
Speelplezier, die wordt gehouden van 6 september 2018 tot en met 12 november 2018 (hierna: de
Wedstrijd). De Wedstrijd is een initiatief van de organisatoren: Stichting Fotofestival Hulst,
Steenstraat 37 te 4561 AR Hulst, in samenwerking met Morres Wonen Hulst.
Algemeen




Het thema van de Wedstrijd Woon- en Leef plezier (volwassenen) en Speel- en Sportplezier
(kinderen t/m 12 jaar) is door de deelnemer zelf vrij invulbaar binnen de opdracht om de
fotogenieke kant middels een foto te visualiseren.
Door deelname gaat men akkoord met dit wedstrijdreglement. De organisatoren behouden
zich het recht om deelnemers uit te sluiten als zij niet handelen volgens het
wedstrijdreglement.

Meedoen









Deelname aan de Wedstrijd is geheel gratis.
De wedstrijd staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd en woonplaats.
Wel hebben we 2 categorieën: jeugd t/m 12 jaar en 12 t/m 99 jaar.
Zowel zwart-wit als kleurenfoto’s komen in aanmerking.
De foto’s moeten digitaal zijn en een formaat hebben van min. 1200 x 1600 pixels.
Een deelnemer mag maximaal twee foto’s insturen.
Een ingestuurde foto kan niet meer worden vervangen door een andere foto.
Foto’s kunnen worden ingestuurd van 1 september t/m 12 november 2018 door deze te
mailen naar: press@morres.com onder vermelding van:
o Onderwerp: fotowedstrijd
o Voornaam, familienaam en adres
o Geboortedatum en Telefoonnummer
o Plaats en datum van de opname
o Titel van de foto(‘s)

Voorwaarden






De inzender verklaart maker en eigenaar te zijn van de foto en voor zover van toepassing
houder te zijn van het portretrecht.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk wanneer een inzender geen eigenaar of
portretrechthouder is van een ingestuurde foto.
Door deel te nemen geeft de inzender de organisatoren toestemming om de foto(´s) voor
onbepaalde duur te plaatsen op de websites van de Stichting en van Morres, in alle social
media kanalen, in gedrukte vorm en in de winkelruimte van Morres met naamsvermelding
van de maker.
De inzender verklaart zich akkoord dat de door hem/haar ingezonden foto’s te koop worden
aangeboden ten voordele van volledig gaat naar het goede doelen, te weten Stichting
Kinderkankerfonds.

Winnaars











Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, aangewezen door de
organisatoren. De juryleden zijn: Jan Rosseel (Juryvoorzitter), Theo Buijsse en Jan Nout.
Uit alle ingezonden foto’s selecteert de jury per deelnamecategorie (jeugd en volwassen),
drie foto’s waaraan een prijs wordt toegekend. De prijzen zijn:
o Prijzen voor volwassenen van de vakjury:
 1e Cadeaubon Morres 500 euro + 6 weken expositie bij Morres van uw
mooiste foto’s.
 2e Cadeaubon Morres 250 euro
 3e Cadeaubon Morres 100 euro
o Prijzen voor volwassenen van de publieksjury:
 Cadeaubon Morres 500 euro
o Prijzen jeugd t/m 12 jaar van de vakjury
 1e Fatboy zitzak original – kleur naar keuze
 2e Instax foto camera
 3e Snurck dekbedovertrek naar keuze
o Prijs voor de jeugd t/m 12 jaar van de publieksjury:
 Cadeaubon Morres 150 euro: shop op onze tienerafdeling en zoek leuke
items om jouw slaapkamer zelf te stylen!
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mailadres en/of
het door hen opgegeven telefoonnummer.
De genomineerden van de vakjury worden bekend gemaakt op 1 december 2018 bij Morres,
gevestigd te 4561 GH Hulst aan de Industrieweg 2.
De winnaars van de publieksprijs worden bekend gemaakt op 16 december bij Morres.
Alle prijsuitreikingen vinden plaats op 16 december 16.00 uur bij Morres.
Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
Een selectie uit de deelnemende foto's en de winnende foto’s worden binnen Morres
tentoongesteld vanaf 30 november 2018 t/m 20 december 2018.
De tentoongestelde foto’s zullen door Morres verkocht mogen worden, waarbij de
opbrengst er van volledig gaat naar het goede doelen, te weten Stichting Kinderkankerfonds.

Aansprakelijkheid en slotbepalingen









De organisatoren en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze Wedstrijd voortvloeit.
De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor gebreken in de door hen te verstrekken prijzen.
De organisatoren kunnen dit wedstrijdreglement op ieder moment wijzigen en kunnen de
Wedstrijd ook op elk moment beëindigen.
De door de deelnemers verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de
Wedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden en zullen na afloop van de
Wedstrijd worden vernietigd.
Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk en er wordt geen correspondentie
over gevoerd.
Niets uit de inhoud van deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of worden gepubliceerd
zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren.
Bestuursleden alsmede organisatoren van deze wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

