Reglement van de fotowedstrijd ‘Genieten van het Bentwoud’

1. De fotowedstrijd ‘Genieten van het Bentwoud’ wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden
van het Bentwoud.
2. Doel van de fotowedstrijd voor kinderen en volwassenen is het promoten van het Bentwoud en
mensen te laten genieten van de recreatieve mogelijkheden en van de flora en de fauna.
3. Deelnemende foto’s moeten aansluiten bij de doelstellingen van de Vrienden van het Bentwoud:
de ontwikkeling, het gebruik en het welzijn van het Bentwoud bevorderen. Alle foto’s moeten
gemaakt zijn in het Bentwoud.
4. De wedstrijd bestaat uit vijf categorieën:
A. Voor kinderen tot en met 12 jaar met als thema ‘Zoek de kleuren in het Bentwoud’.
B. Voor volwassenen de vier thema’s:
1.
2.
3.
4.

Landschappen
Dieren
Planten
Recreatie

5. In elke categorie zijn er drie genomineerden en uiteindelijk één prijswinnaar. Alle genomineerden
krijgen een passend cadeau. De vijf prijswinnaars krijgen een prijs.
6. Alle ingestuurde foto’s kunnen, vrij van copyright, gebruikt worden voor promotiedoeleinden voor
het Bentwoud. De naam van de fotograaf wordt indien mogelijk vermeld.
7. Per categorie mag één foto per persoon worden ingestuurd. Foto’s kunnen tot en met 3
september 2022 worden ingezonden.
8. De foto’s kunnen uitsluitend digitaal worden ingestuurd in JPG, JPEG of PNG in een zo hoog
mogelijke resolutie/kwaliteit. Eenvoudige aanpassingen aan licht, kleur, en uitsnede zijn toegestaan.
9. De jury maakt in september de uitslag van de fotowedstrijd bekend. De genomineerden ontvangen
daarover persoonlijk bericht. De prijswinnaars worden in oktober bekend gemaakt. Over de uitslag
kan niet worden gecorrespondeerd.
10. De jury bestaat uit (alfabetisch): Adri de Groot (vogeldagboek.nl), Conny Kruithof (beeldend
kunstenares), Dick van Stegeren (Staatsbosbeheer), Ria van Diemen (secretaris van de jury,
bestuurslid Vrienden van het Bentwoud), Roan Bij de Vaate (jeugdlid) en Sjaak Noteboom (fotograaf).
11. Leden van de jury beoordelen de foto’s zonder dat zij weten wie de fotograaf is. Zij mogen zelf
niet aan de wedstrijd deelnemen.
12. Als sprake is van het fotograferen van mensen is de privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Kort gezegd komt dit erop neer dat iemand
toestemming moet geven om zijn of haar portret openbaar te maken. Voor kinderen geldt dat de
ouders deze toestemming moeten geven.
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13. Bij het maken van de foto’s dient met respect omgegaan te worden met plant en dier. Het belang
van vogels en andere dieren dient altijd voorop te staan. Vermijd het vertrappen van de begroeiing.
Benader dieren niet zo dicht dat ze schrikken of verjaagd worden. Het maken van nestfoto’s is
verboden.
14. Met het inzenden van een foto verklaart de inzender zich akkoord met het reglement.
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