
Voorwaarden Fotowedstrijd Dorpsoverleg Oet Ittervoort 

 
 
Fotoactie ‘vakantie Oet Ittervoort’ van Dorpsoverleg “Oet Ittervoort” 
 
Deze actie is een initiatief van Dorpsoverleg “Oet Ittervoort”. We roepen mensen op om een foto van 
hun “vakantie Oet Ittervoort” te maken. De winnaar ontvangt hiervoor een geldprijs van €50,-. De 
mooiste inzendingen krijgen een plek op onze website en social media.  
 
 
Deelnemen aan de fotoactie  
 

1. Door de volgende stappen te doorlopen kun je deelnemen aan de fotowedstrijd:  

 Maak 1 of meerdere foto’s van jouw ‘Vakantie Oet Ittervoort’  

 Dit zijn foto’s die gemaakt zijn in de kern of het buitengebied van Ittervoort. Of vakantie 
foto's waarbij je iets Oet Ittervoort hebt meegenomen   

 Originele foto’s (niet gefilterd) 

 Landscape (liggend) formaat 

 Elke deelnemer mag maximaal 4 foto’s doorsturen, met een maximum van 20MB per 
mail. 

 stuur je foto per e-mail of via “www.wetransfer.nl” naar: info@oetittervoort.nl  

 vermeld je naam (voor de bronvermelding) en geef eventueel een korte beschrijving bij 
je foto(‘s).  

 
2. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen met deze foto actie. Voor deelnemers jonger dan 18 

jaar geldt dat ouders toestemming dienen te geven voor deelname.  
 

3. Een deelnemer mag nooit iemand herkenbaar in beeld brengen en dan de foto opsturen als 
de gefotografeerde persoon daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven.  

 
4. Leden van Dorpsoverleg Oet Ittervoort mogen ook foto’s inzenden.  

 
5. Inzenden kan uitsluitend digitaal door de foto('s) te sturen naar ons e-mailadres. 

 

6. Inzenden kan tot en met 4 september 2022.  
 

7. Bij misbruik heeft Dorpsoverleg Oet Ittervoort het recht om deelnemers uit te sluiten van 
deelname.  

 
 
Selectie foto’s  
 

1. De Werkgroep Marketing en communicatie van Dorpsoverleg Oet Ittervoort maakt een 
selectie uit de ingezonden foto’s.  
 

2. De Werkgroep Marketing en communicatie van Dorpsoverleg Oet Ittervoort kiest een 
winnaar. 

 
3. Dorpsoverleg Oet Ittervoort neemt contact op met de winnaar 

 

mailto:info@oetittervoort.nl


Verwerking van persoonsgegevens  
 

1. Door deel te nemen aan deze actie geef je Dorpsoverleg Oet Ittervoort toestemming voor de 
verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mailadres en foto.  

 
2. Heb je vragen over de verwerking van de persoonsgegevens? Wil je de verzamelde 

persoonsgegevens inzien, verwijderen of veranderen? Dan kun je contact opnemen met 
Dorpsoverleg Oet Ittervoort. Stuur een e-mail naar info@oetittervoort.nl.  

 
3. Bij deelname aan deze wedstrijd worden de auteurs- en gebruiksrechten van de ingezonden 

foto('s) compleet overgedragen aan Dorpsoverleg Oet Ittervoort. De deelnemer geeft 
hiermee Dorpsoverleg Oet Ittervoort toestemming de foto('s) te gebruiken voor publicatie 
doeleinden.  

 
Intellectuele eigendomsrechten 1.  
 

1. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de deelnemer dat de foto die hij 
uploadt/verstuurd voor deze actie door hem of haar zelf genomen is, waardoor hij/zij 
aangemerkt kan worden als auteur van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.  

 
2. De deelnemer verstrekt Dorpsoverleg Oet Ittervoort hierbij het recht dat de foto gebruikt 

mag worden in de communicatie van Dorpsoverleg Oet Ittervoort.  
 

3. De deelnemer vrijwaart Dorpsoverleg Oet Ittervoort voor eventuele (auteursrechtelijke) 
claims van derden, waaronder, maar niet beperkt eventuele portretrechtelijke claims van 
personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto 

 
 
 

 


