Vilans Fotowedstrijd Mentaal Welbevinden 2014
www.zorgvoorbeter.nl/fotowedstrijd

WEDSTRIJDVOORWAARDEN
Inzendingen
 Iedereen kan meedoen aan de fotowedstrijd. Ben je medewerker in de zorg? Doe dan
vooral mee en laat je visie op mentaal welbevinden zien.
 Je kunt foto’s inzenden van 18 juni tot 1 september 2014.
 Je kunt alleen foto’s inzenden die je zelf hebt gemaakt.
 Per persoon kun je maximaal 4 foto’s inzenden.
Specificaties
 Alleen kleurenfoto’s tellen mee in de wedstrijd.
 De verhouding van de foto is 2 breed staat tot 1 hoog, of moet in deze verhouding
bijgesneden kunnen worden.
 Zend foto’s als jpeg-bestand in de hoogste kwaliteit. Het fotoformaat is minimaal 20x30
cm / 300dpi, oftewel minimaal 2400 bij 3600 pixels. De bestandsgrootte is maximaal 6
MB.
 Vermeld in de bestandsnaam je voor- en achternaam.
 Foto’s die overduidelijk gemanipuleerd zijn in Photoshop of in andere
fotobewerkingsprogramma’s, worden uitgesloten van deelname.
Jurering
 De jury bestaat uit Mariëlle Cuijpers (voorzitter) - expert Mentaal Welbevinden bij Vilans
en projectleider van de fotowedstrijd en beeldset; Ilse Vooren - humanistica, geestelijk
begeleider en gespecialiseerd in werken met verbeelding en Bert Keizer verpleeghuisarts, columnist en publicist in o.a. dagblad Trouw.
 Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, fotografische kwaliteit en relevantie voor
het thema mentaal welbevinden in de zorg.
 De winnaars krijgen schriftelijk bericht vóór 30 september 2014. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
 De winnende foto wordt uiterlijk 30 september 2014 op de site
www.zorgvoorbeter.nl/fotowedstrijd bekend gemaakt.
 Mochten wij een winnaar niet persoonlijk kunnen bereiken voor 21 september 2014, dan
behoudt de jury het recht voor een andere winnaar te selecteren.
Overige voorwaarden


De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de
deelnemer/fotograaf. De naam van de deelnemer/fotograaf wordt in de beeldset
vermeld.



Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Vilans het
gebruiksrecht van het beeld voor toepassingen met als doel het bevorderen van
mentaal welbevinden in de zorg. Tot deze toepassingen behoren: de websites
www.zorgvoorbeter.nl, www.vilans.nl, www.netwerklevensvragen.nl en daarbij
horende sociale media zoals Twitter en Facebook; een beeldset (of een soortgelijk
product) in gedrukte en digitale vorm; boeken en brochures die door Vilans
geproduceerd worden over het thema mentaal welbevinden; artikelen en persberichten
over mentaal welbevinden die door Vilans geproduceerd en/of geplaatst worden in
externe media. De foto’s mogen door Vilans niet worden doorverkocht voor
commerciële doeleinden.



Vilans behoudt zich het recht voor om de beeldset dan wel een soortgelijk product naar
eigen inzicht en vorm te produceren.



De deelnemer geeft Vilans door inzending van de foto toestemming om de foto zonodig
bij te snijden of de grootte ervan aan te passen.



De deelnemer vrijwaart Vilans voor claims van derden die pretenderen
auteursrechthebbende te zijn.



De deelnemer vrijwaart Vilans voor claims van geportretteerden.



De deelnemer vrijwaart Vilans voor claims van derden met betrekking tot de
inhoud/het onderwerp van foto’s.



Niet geaccepteerd worden: aanstootgevende foto’s, plagiaat en ander misbruik, en
foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting.



Medewerkers van Vilans zijn uitgesloten van het winnen van een prijs.



Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de wedstrijd.



Wie foto‘s inzendt voor deelname aan deze fotowedstrijd geeft daarmee automatisch aan
dat hij/zij alle voorwaarden accepteert.

Meer weten?
 www.zorgvoorbeter.nl/fotowedstrijd
 www.zorgvoorbeter.nl/welbevinden
 Vragen over de fotowedstrijd? info@zorgvoorbeter.nl

