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REGELS VOOR DE FOTOWEDSTRIJD 
 

“Erfgoed van vissersgemeenschappen” 
De fotowedstrijd wordt gehouden in de CHERISH partner regio’s waaronder Zeeland.  

    Region of Eastern Macedonia & Thrace (Griekenland), 

    Alto Minho Coastal Area (Litoral Norte) (Portugal), 
    Mallorca Island (Spanje) 
    Riga Planning Region coastal area (Letland), 

    Coastal area of Abruzzo Region (Italië), 
    Cyprus (Cyprus), 
     Zeeland Province (Nederland), 

    Mecklenburg-Western Pomerania (Duitsland )" 
 
De ingezonden wedstrijdfoto’s zijn bedoeld om een indruk te geven van de rijkdom, verscheidenheid en 
het belang van het culturele erfgoed van vissersgemeenschappen binnen de partnerregio's. De 
fotowedstrijd wordt georganiseerd door de Kustunie Duitsland (EUCC-Duitsland/EUCC-D) en start op 1 
juni 2019. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart u in te stemmen met de deelnamevereisten. U 
verklaart ook dat u alle rechten op de ingezonden foto bezit en dat geen inbreuk wordt gemaakt op 
individuele rechten indien er personen worden getoond. Verder gaat u akkoord met de manier waarop de 
bijdragen worden gebruikt. 

  
Wie kan deelnemen? 
Zowel amateur- als professionele fotografen vanaf 18 jaar mogen meedoen. Leden van de jury en leden en 
medewerkers van CHERISH of de Kustunie Duitsland / EUCC -Duitsland of hun familieleden zijn van 
deelname uitgesloten. Om deel te nemen, moeten de foto's in digitale vorm naar de wedstrijddatabase 
worden geüpload. Om de foto's te uploaden is een registratie (login) vereist. Indien u eerder aan een 
wedstrijd van de Kustunie Duitsland/EUCC-Duitsland heeft deelgenomen, kunt u inloggen met uw e-
mailadres en wachtwoord. Anders kunt u zich registreren. 
  

Hoe kan ik deelnemen? 
Elke deelnemer mag maximaal 3 foto's indienen. De foto's moeten in .jpg-formaat worden geüpload naar 
de wedstrijdwebsite en moeten een minimale grootte van 1 Mb hebben. Elke ingezonden foto moet 
worden gelabeld met de vereiste informatie: locatie waar de foto is genomen, beschrijving van de foto, 
copyright-specificaties, etc. Bij het uploaden naar de database moet de fotograaf ook diens 
contactgegevens invoeren (voornaam, achternaam en mailadres). 

 
De deelnemers accepteren dat hun gegevens worden gebruikt en opgeslagen om de fotowedstrijd te laten 
plaatsvinden en dat hun gegevens daarna worden opgeslagen in een fotodatabase. Drie maanden na het 
sluiten van de fotodatabase worden de gegevens verwijderd. De toestemming voor de opslag van de 
verzamelde gegevens door de Kustunie Duitsland/EUCC-Duitsland kan op elk moment worden 
ingetrokken. Foto’s ingestuurd per post of e-mail worden niet geaccepteerd. Foto’s ingestuurd per post 
worden ook niet geretourneerd. De Kustunie Duitsland behoudt zich het recht voor om ongepaste of 
inbreuk makende foto's te verwijderen en van de wedstrijd uit te sluiten.  

  
Deadline 
De deadline om foto’s voor de wedstrijd in te sturen is 30 augustus 2019.  

 
Gebruiksvoorwaarden  
Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat u ermee akkoord dat de afbeeldingen die u inzendt onbeperkt 
door de Kustunie Duitsland/ EUCC-Duitsland, haar partners en alle sponsors van de wedstrijd kunnen 
worden gepubliceerd en gebruikt inzake tijd, plaats en inhoud met het oog op de promotie van deze 
wedstrijd, het CHERISH-project en in het kader van alle toekomstige promotie. Alle ingezonden 
afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor de wedstrijd en de gepubliceerde evaluaties onder het 
vermelden van de respectievelijke auteur van de foto door de wedstrijdorganisator. De organisator heeft 
met name het recht om de kopie te tonen, deze in de media en andere publicaties te publiceren en deze op 
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het internet te gebruiken met als doel het publiceren van de wedstrijdevaluatie. Voor het gebruik van de 
foto in het kader van de wedstrijd en voor verdere publicaties door de CHERISH-partners kunnen 
deelnemers geen vergoeding vragen voor gebruik. Verdere rechten kunnen worden gedefinieerd tijdens 
het uploaden van de foto. 

 
Auteursrecht 
De fotograaf moet de enige auteur en eigenaar zijn van het auteursrecht van de foto’s die worden 
ingestuurd. Door uw foto te uploaden, verklaart u de volledige eigenaar van deze foto te zijn. Indien 
mensen, instellingen, faciliteiten of organisaties op de foto’s staan, verklaart u geen persoonlijke rechten 
of bedrijfsgeheimen te schaden door ze te publiceren. Als de mensen op de foto's  duidelijk herkenbaar 
zijn, heeft u toestemming nodig om de foto te publiceren. Als derden beweren dat hun rechten zijn 
geschonden, stelt de deelnemer de Kustunie Duitsland/ EUCC-Duitsland vrij van alle claims. 

 
Wettelijke verantwoordelijkheden 
De Kustunie Duitsland/EUCC-Duitsland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging 
van ingezonden werk. Ongepaste of inbreuk makende foto's worden verwijderd. N.B.: de beslissingen van 
de organisator zijn definitief en bindend; er is geen recht op beroep. De organisator behoudt zich het recht 
voor om de fotowedstrijd te annuleren of aan te passen. 

 
 
 


