Fotowedstrijd Breng het beste van de mens in beeld–
reglement
Het project Stadjers voor compassie en het kunstencentrum Groningen organiseren een
fotowedstrijd rond het thema compassie.
Fotografen worden opgeroepen een van de begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn aan
compassie vast te leggen.
Die begrippen zijn: vriendelijk, grootmoedig, vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig, attent,
nieuwsgierig, empathisch en respectvol.
Een vakjury maakt een eerste selectie. Een publieksjury bestaande uit lezers van de Groninger
Gezinsbode kiest de winnaars. Met de foto's die de vakjury uitkiest, wordt een expositie
samengesteld. De makers van de drie meest gewaardeerde foto's krijgen waardebonnen van
respectievelijk 500, 250 en 100 euro.
Wedstrijdvoorwaarden
 Inzenden van foto's kan uiterlijk tot 28 februari 2014 24.00 uur.
 Per persoon mogen maximaal drie foto’s worden ingestuurd: kleur en/of zwart wit.
 De foto’s moeten zijn genomen in de gemeente Groningen.
 De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden: in JPEG formaat met een resolutie van 300 dpi,
langste zijde 50 cm/± 6000 pixels, maximaal 4 MB.
 ‘Stadjers voor Compassie’ kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden. Bij deelname
aan de fotowedstrijd geeft u ‘Stadjers voor Compassie’ toestemming voor het gebruik van uw
foto’s voor bijvoorbeeld de website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, etc.
 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.
 Fotobewerking is slechts toegestaan om foto’s na te bewerken en/of af te werken. De foto mag
dus niet via fotobewerking tot stand komen. Bij twijfel kan de organisatie de originele foto
opvragen.
 De makers van de foto's die de vakjury selecteert en van de winnende foto’s krijgen schriftelijk
bericht.
 Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd
 Als er personen worden gefotografeerd, is het niet noodzakelijk, maar wel verstandig vooraf
toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.
 Professionele fotografen zijn uitgesloten van deelname.
 Foto's kunnen per e-mail worden gestuurd aan info@stadjersvoorcompassie.nl onder vermelding
van ‘Fotowedstrijd’.
 Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle criteria.

