
Spelregels tulpenfotowedstrijd 2019 

Looptijd wedstrijd 

De tulpenfotowedstrijd loopt van 19 april tot en met 7 mei 

Thema 

Er is geen thema aan de wedstrijd verbonden. U bent dus vrij om foto’s in te sturen 
waarin de tulp centraal staat. Hoe u dit gaat vormgeven laten wij geheel over aan uw 
eigen creativiteit. Als uw foto niet voldoet aan de voorwaarden kunt u van ons het 
verzoek krijgen om een andere foto te uploaden. StEP Noordoostpolder en 
Profytodsd Tulpenfestival houden zich het recht voor om foto die niet aan de 
voorwaarden voldoen te weigeren. 

Uw foto 

Iedereen die zich aanmeldt voor de wedstrijd kan een foto insturen. U mag maximaal 
2 foto’s insturen, inzendingen met meer dan 2 foto’s worden uitgesloten van de 
prijzen. Mocht u al een foto hebben ingestuurd en wilt u deze toch nog vervangen? 
Dit is gewoon mogelijk.  

Bestanden  

Er zijn grenzen gesteld aan het bestandsformaat en de resolutie van uw foto. De foto 
moet van het type JPG zijn met een minimale resolutie van 900 pixels langs de 
langste zijde van uw foto met 300 dpi.  De bestandsgrootte moet minimaal 1 
megabyte (MB) en maximaal 5 megabyte (MB) zijn. Foto’s die in RAW, DNG of TIFF 
bestanden worden aangeleverd kunnen wij niet in behandeling nemen. 

Aanstootgevende foto´s 

De organisatie (StEP Noordoostpolder en ProfytodsdTulpenfestival) en sponsor 
(CamereaNU.nl) van de tulpenfotowedstrijd bepalen uiteindelijk of een foto 
aanstootgevend is en zo ja, dat deze verwijderd wordt. Wij verwijderen niet zomaar 
een foto, wij zullen de inzender op de hoogte brengen en om een andere foto te 
uploaden.  

Wat verstaan wij onder aanstootgevend? Denk hierbij aan bijvoorbeeld racistische, 
godslasterende, beledigende, foto’s met – niet functioneel naakt – en pornografische 
foto’s. 

Vakjuryprijzen 

De prijswinnaars worden gekozen door (vak)jury. Deze jury bestaat uit professionals, 
fotograferen en/ of afgevaardigde vanuit organisatie. Alle juryleden zijn afkomstig uit 
de wereld van de fotografie. Aangevuld met een werknemer en/of fotograaf vanuit 
onze sponsor CameraNu.nl. De (vak)jury kiest de plaatsen 1, 2 en 3. De prijzen zijn 
inwisselbaar bij CameraNu.nl en zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 



Prijzen: 

1ste plaats  Cadeaubon Cameranu.nl € 250,00, afdruk van uw ingestuurd foto  
2de plaats  Cadeaubon Cameranu.nl € 150,00, afdruk van uw ingestuurd foto 
3de plaats  Cadeaubon Cameranu.nl € 75,00, afdruk van uw ingestuurd foto 
4de plaats eervolle vermelding, afdruk van uw ingestuurde foto 
5de plaats eervolle vermelding, afdruk van uw ingestuurde foto 

Bekendmaking van de winnaar en het in ontvangst nemen van de prijzen 

De winnaars worden via e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor de 
prijsuitreiking op vrijdagavond 28 juni. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging voor 
de prijsuitreiking. U zult deze avond getrakteerd worden op een avondvullend 
programma met een interessante spreker op het gebied van de fotografie. De prijzen 
worden tijdens de prijsuitreiking aan de winnaars overhandigd. 

Algemene wedstrijdvoorwaarden 

• Foto’s kunnen ingezonden worden tot en met 7 mei 2018 (00.00 uur). 
• De tulp moet centraal staan in de foto’s. 
• De jury kiest een top 5 en het recht op eventueel hoger beroep is ontzegd. 
• De uitslag van de (vak)juryprijzen (top 5) wordt bekend gemaakt op 

vrijdagavond 28 juni. 
• Mocht u één van de prijswinnaars worden, dan kan uw prijs niet omgeruild 

worden voor een geldbedrag. U dient uw cadeaubon in te leveren bij 
CameraNU.nl. 

• Vrijwilligers van Profytodsd Tulpenfestival zijn uitgesloten van deelname aan 
de wedstrijd. 

• De Tulpenfotowedstrijd is een initiatief van StEP Noordoostpolder en 
ontwikkeld voor het Profytodsd Tulpenfestival en wordt mede mogelijk 
gemaakt door CameraNu.nl. 

• Upload of verstuur uw mooiste tulpenfoto, u kunt maximaal met 2 foto’s 
meedoen (Indien u meerdere foto’s instuurt vervalt u recht op de prijzen).  

• StEP Noordoostpolder en Profytodsd Tulpenfestival zijn gerechtigd uw foto te 
verwijderen indien uw foto als aanstootgevend wordt beschouwd.   

• Uw emailadres en overige gegevens worden vertrouwelijk behandeld en 
worden nooit doorverkocht aan derden. Uw emailadres en gegevens zijn 
alleen bekend bij de organisatie van de Tulpenfotowedstrijd.    

• Op het moment van uploaden of insturen gaat de deelnemer akkoord met de 
spelregels en voorwaarden.  

 

 

 

 



(Auteurs)rechten 
Bij deelname geeft u als deelnemer aan dat u beschikt over alle rechten van de 
geüploade foto en van alle delen hiervan, dat de foto vrij is van rechten van derden 
en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten worden 
geschonden. 

Tevens dienen de foto’s geen inbreuk te maken op het recht van privacy. Mochten 
derden van mening zijn dat hun rechten geschonden worden en zich hierover 
beklagen, dan kan StEP Noordoostpolder en/of Profytodsd Tulpenfestival niet 
aansprakelijk worden gesteld. Op de computer bewerkte foto’s mogen geen beelden 
of delen van beelden bevatten uit online of offline media zoals websites, magazines, 
boeken, Cd’s en Dvd’s. 

Toekennen van toestemming aan StEP Noordoostpolder en Profytodsd 
Tulpenfestival 

Door uw deelname geeft u StEP Noordoostpolder en Profytodsd Tulpenfestival 
toestemming uw ingezonden foto te publiceren en te gebruiken voor andere 
promotiedoeleinden. StEP Noordoostpolder en Profytodsd Tulpenfestival zullen uw 
foto niet gebruiken voor doorverkoop aan derden, maar uitsluitend voor 
promotiedoeleinden gericht op het Profytodsd Tulpenfestival.  

Opname in fototentoonstelling 

Elk jaar organiseren StEP Noordoostpolder en Profytodsd Tulpenfestival een 
fototentoonstelling. Elk jaar wordt uit de ingezonden foto’s van het voorgaande jaar 
een selectie van 40 tot 50 foto’s gekozen, die worden opgenomen in de 
tentoonstelling. Indien uw foto opgenomen wordt in de tentoonstelling zal deze 
voorzien worden van uw naam, zoals deze bij ons bekend is. Er staat geen 
vergoeding tegenover de opname van uw foto in de fototentoonstelling, dan wel 
andere rechten die door uw als inzender worden ontleend. Indien u bezwaar heeft 
dat u foto opgenomen zal worden in de fototentoonstelling dan kunt u dit aan ons 
kenbaar maken. 

 


