
Reglement Fotowedstrijd ‘Meer Doen Met Groen’ 

 
Georganiseerd ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.. 

 

Inzending en sluitingsdatum 

Inzending: fotowedstrijd@nmr-hengelo.nl of via https://wetransfer.com/ naar dit email-adres 

Sluitingsdatum: 25 oktober 24.00 uur 

 

Inhoudelijke eisen 

Voldoet aan een van de drie onderwerpen: Natuur, Milieu of Ruimtelijke Ordening en sluit aan op het 

motto ‘Meer Doen Met Groen’ 

 

Wie kan meedoen? 

Iedereen, behalve de jury. Enige voorwaarde is dat de foto voldoet aan het onderwerp en aansluit op 

het motto.  

 

Fotografische kwaliteitseisen 

Geen. Bewerkte foto’s zijn toegestaan.  

 

Technische kwaliteitseisen 

Digitale foto 

 

Maximale aantal foto’s  

Drie. De foto’s kunnen van hetzelfde onderwerp zijn.  

 

Jurering 

De organisatie benoemt een jury van drie personen.  

Ieder jurylid geeft maximaal tien punten per foto.  

De jury nomineert 12 foto’s: van elk onderwerp vier.   

Er is één winnaar per onderwerp: Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. 

De uitslag van de jury is bindend, hierover kan niet gecorrespondeerd worden. 

De jury behoudt zich het recht voor om bij gebrek aan inzendingen van voldoende kwaliteit van een 

onderwerp géén winnaar aan te wijzen.  
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Publicatie uitslag fotowedstrijd 

Genomineerde foto’s: op de website van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo: www.nmr-hengelo.nl. 

Zo mogelijk ook in een etalage in de binnenstad.  

Deelnemers ontvangen de uitslag van de nominatie en de uiteindelijke winnaars per e-mail. 

De  prijsuitreiking van de drie winnende foto’s vindt plaats tijdens de jubileumbijeenkomst op 12 

november in Bibliotheek Hengelo.   

 

Prijzen en prijsuitreiking 

De winnaar van elke categorie ontvangt een afdruk van de foto op aluminium. De genomineerden 

ontvangen na de fotowedstrijd een afdruk op een frame. een Informatie over overige prijzen volgt op 

de website. 

 

Publicatierecht  

De fotograaf dient alle rechten op de ingezonden foto's te bezitten. De organisatie is daarmee 

gevrijwaard van elke eventuele aanspraak op bijvoorbeeld auteursrecht of copyright door derden. 

De fotograaf verleent toestemming zonder enige vergoeding voor een niet-commerciële publicatie 

van de ingezonden foto’s. Bij elke publicatie vindt naamsvermelding plaats.  

De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief karakter is 

gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.  

Toelichting:  

− Als een afgebeelde persoon een redelijk belang, bijvoorbeeld een privacybelang, heeft om zich 

tegen publicatie van zijn portret te verzetten, dient de fotograaf te beschikken over toestemming 

van die persoon.   

− Als een minderjarige herkenbaar in beeld is, dient de fotograaf toestemming voor publicatie te 

hebben van de betreffende ouders.  

 

Akkoordverklaring 

Deelnemers aan deze fotowedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met dit reglement.  

http://www.nmr-hengelo.nl/

