
WEDSTRIJDREGLEMENT STADSFOTOGRAAF OOSTERHOUT
AANMELDING EN DEELNAME

Artikel 1
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Gemeente Oosterhout die minstens 18 jaar 
oud zijn op het moment van aanmelding. Leden van het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout zijn uitgesloten van 
deelname.

Artikel 2
Geïnteresseerden kunnen zich via het emailadres stadsfotograaf@inoosterhout.nl aanmelden tot 1 mei 2021 voor 
deelname. Ingezonden deelnameverzoeken die door het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout ontvangen worden 
na de sluitingsdatum voor aanmelding, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 3
De deelnemers vullen het deelnameformulier in. Inzendingen die niet zijn voorzien van een volledig ingevuld 
deelnameformulier worden door het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout niet in behandeling genomen.

Artikel 4 
Deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelnemers moeten zowel een fotoafdruk als de digitale versie van hun foto 
inleveren. De kosten voor het maken van foto-afdrukken ten behoeve van deelname aan de eerste ronde van de 
wedstrijd komen voor rekening van de deelnemer. 

Artikel 5
Het is niet toegestaan om per persoon meerdere inzendingen in te dienen voor deelname aan de wedstrijd. 
Of met meerdere personen gezamenlijk één inzending te doen.

EISEN AAN FOTO’S

Algemeen
Artikel 6
De foto’s die worden ingezonden voor de deelname aan deze wedstrijd, mogen niet eerder zijn gebruikt voor de 
deelname aan andere fotowedstrijden.

Artikel 7
De foto’s die door deelnemers in het kader van deze wedstrijd worden ingediend, dienen te zijn gemaakt met een 
digitale camera, zoals compact-, spiegelreflex- en systeemcamera’s of de camera van een smartphone.

Artikel 8
Foto’s mogen beperkt bewerkt worden. Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, 
helderheid, schaduwen, hooglichten alsmede het aanpassen van de kleurtint en witbalans. Ook het wegpoetsen van 
vuiltjes en vlekjes is toegestaan. Niet toegestaan is het klonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen 
van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passe-partouts toevoegen. Ook zijn collages en 
samengevoegde panoramabeelden niet toegestaan. Ter correctie van verschillen in luminantie in de beelden is het 
toegestaan om foto’s samen te voegen tot een High Dynamic Range (HDR) foto. Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn.



Artikel 9
Er mogen geen naamsvermeldingen, teksten van een andere aard, of watermerken op de ingediende foto’s worden 
aangebracht. Details over de fotograaf kunnen wel worden opgenomen in de EXIF-metadata van de aangeleverde 
bestanden.

Artikel 10
Voor luchtfoto’s geldt dat uitsluitend foto’s in aanmerking komen die binnen het kader van de wetgeving 
(EU richtlijnen 2019/945 en 2019/947) zijn gemaakt. De deelnemers moeten, desgevraagd, kunnen aantonen dat 
de foto op een legale wijze is gemaakt en zullen de exacte locatie moeten doorgeven.

Artikel 11
Het inzenden van pornografisch-, seksueel-, gewelddadig- en/of aanstootgevend materiaal is niet toegestaan. 
De jury heeft het recht fotomateriaal te weigeren. 

Artikel 12
De ingezonden foto’s voor de eerste ronde in de wedstrijd moeten genomen zijn in een periode van twee jaar 
voor de sluitingsdatum voor de inzending van foto’s.

VORMVEREISTEN

Artikel 13
Voor de eerste ronde van de wedstrijd dienen foto’s in de vorm van een afdruk op fotopapier te worden ingeleverd. 
Hierbij dient als afdrukformaat 30x20 cm te worden gehanteerd. Zowel een landscape- als portrait oriëntatie 
(een liggende of staande foto) en het gebruik van kleur of zwart-wit is toegestaan. 

Artikel 14
Voor de eerste en de tweede ronde van de wedstrijd geldt dat de foto’s in digitale vorm dienen te worden 
aangeleverd in het JPEG-bestandsformaat met lage compressie. De ingeleverde foto’s dienen een pixeldichtheid van 
ten minste 300ppi te hebben. Met een afdrukformaat van 30 cm x 20 cm moeten de foto’s een minimale resolutie 
hebben van 3.520 pixels x 2.360 pixels (8,3 MPixel). De gehanteerde kleurruimte is sRGB, waarbij de ICC-profielen 
moeten worden ingesloten in de aangeleverde bestanden. 

AUTEURS- EN GEBRUIKSRECHTEN

Artikel 15
Het auteursrecht op de ingestuurde foto’s berust te allen tijde bij de fotograaf.

Artikel 16
De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde foto’s, zowel op het vlak van portret- 
als op het vlak van auteursrechten. Door zijn of haar inzending verklaart de fotograaf dat de personen die op de 
foto’s voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie door de het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout en/of de 
gemeente Oosterhout, alsmede verkoop of verloting van de foto-afdrukken die in het kader van deze wedstrijd zijn 
gemaakt. Hiertoe houden de deelnemers de toestemmingsformulieren die zijn ingevuld door de geportretteerden in 
hun bezit.
De inzender moet houder zijn van het auteursrecht van elke door hem of haar ingezonden foto, dat wil zeggen dat 
de inzender de foto zelf heeft genomen. 

Artikel 17
De inzender geeft het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout en de gemeente Oosterhout d.m.v. deelname aan 
de wedstrijd toestemming om de foto(’s) vrij van rechten te gebruiken en deze op websites, social mediapagina’s, 
foto exposities, nieuwsbrieven, in lokale- en regionale kranten en -media te publiceren.

Artikel 18
De door deelnemers ingezonden foto-afdrukken worden niet geretourneerd. 



SELECTIE EN VERKIEZING

Artikel 19
De jury kiest uit de inzendingen voor de eerste ronde een aantal kandidaten. Deze kandidaten doen mee aan de 
tweede ronde. Uit die kandidaten kiest de jury een aantal genomineerden voor de verkiezing. De publieksjury kiest 
hieruit één winnaar die zich voor één jaar lang de Stadsfotograaf van Oosterhout mag noemen.

Artikel 20
Tegen de beslissing van de jury en de uitslag van de stemming door de publieksjury is geen verhaal mogelijk en 
er wordt geen correspondentie over gevoerd. 

Artikel 21
De genomineerden en winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag, via het door de 
deelnemer opgegeven telefoonnummer.

DIVERSEN

Artikel 22
Door zijn of haar deelname verklaart de inzender akkoord te zijn met het wedstrijdreglement. 

Artikel 23
Het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening 
is dat zij niet volgens het wedstrijdreglement handelen.

Artikel 24
Het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout kan de wedstrijdvoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de wedstrijd 
ook op ieder moment beëindigen.

Artikel 25
Het Initiatief Stadsfotograaf Oosterhout en de door haar ingeschakelde personen bewaren de uiterste 
geheimhouding omtrent de winnaar tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.

Artikel 26
De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de deelname aan de wedstrijd 
Stadsfotograaf Oosterhout. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden verstrekt aan derden.


