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Wedstrijdreglement “PCI H Mariaparochie”.
Algemeen
Het betreft een fotowedstrijd in het kader van het jaarproject van de parochie.
De stichting De Achtertuin wil de tuin beter toegankelijker en aantrekkelijker maken voor
slechtziende en blinde mensen. Hierbij ondersteunen wij dit initiatief.
De wedstrijd loopt van 15 juni 2022 t/m 1 september 2022.
Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de wedstrijdvoorwaarden..
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen.

De wedstrijd
Het thema van de wedstrijd is: …Niet zien, wel ruiken, proeven, voelen.
Inzenden van foto’s, die voldoen aan het thema, kan door deze te sturen naar het
mailadres …fotowedstrijdachtertuin@gmail.com.
Maximaal 5 foto’s per persoon.

Wedstrijdreglement “De Achtertuin fotowedstrijd 2022”
Algemeen
Het betreft een fotowedstrijd.
De wedstrijd loopt van 15 juni 2022 tot 1 september 2022
Door deelname aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen, nadat voldaan is na het betalen
van inschrijfgeld op: Bankrekeningnummer NL45 RABO 0114 8261 96
t.n.v. PCI MariaparochieRaboBank Etten Leur onder vermelding van:
fotowedstrijd, aantal deelnemers met naam en leeftijd, en contactadres (mail)
Inschrijfgeld € 2,50 voor kinderen tot 13 jaar en € 5,00 voor volwassenen.
Voorwaarden
De foto’s moet passen binnen bovengenoemd thema.
De foto's dienen gemaakt te zijn in 2022.
Oudere foto's uploaden is niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname.
Foto’s moeten worden aangeleverd met minimaal 1000 pixels op de langste zijde en
zonder watermerk of logo.
De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn
van het portretrecht.
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De PCI is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of
portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
De inzender geeft de PCI d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) op de website,
Facebookpagina, foto exposities, nieuwsbrieven, van de PCI alsook in de lokale kranten
en media te publiceren.
Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd. De jury houdt zich het
recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel hieruit voorvloeiende kosten komen
voor rekening van inzender.
Winnaars
Een door de PCI aangewezen jury beoordeelt alle inzendingen.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
De foto’s van de winnaars mogen worden gepubliceerd inclusief naamsvermelding en jury
commentaar..
Prijsuitreiking vindt plaats op 18 september tijdens de Expositie “Kunst ontmoet Kunst”
in De Achtertuin.

Aansprakelijkheid:
De projectgroep van de Mariaparochie en De Achtertuin zijn niet aansprakelijk voor
beschadiging, verlies, ontvreemding van ingezonden foto’s.

Slotbepalingen
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze
fotowedstrijd en na afloop vernietigd.
Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

