Fotowedstrijd Ronde van de Orteliusstraat
Dit jaar organiseren we voor de tweede keer (na meer dan 60 jaar geleden)
de Ronde van de Orteliusstraat. Nieuw aan het evenement in De Baasjes is
dat je kunt meedoen aan een fotowedstrijd, in samenwerking met

FotoLabKiekie, de professionele fotozaak in de Jan Evertsenstraat.
Maak een mooie foto van de wedstrijden of van het programma er omheen en wie weet ding je
mee om de prijzen. Stuur je foto naar b.berndsen@hetnet.nl of zet je foto in de Facebook-groep
of op Instagram met als hashtag #RVDO. De drie beste foto’s krijgen een 40 cm x 60 cmvergroting aangeboden door FotoLabKiekie. De jury voor de fotowedstrijd bestaat uit drie
topfotografen uit De Baarsjes: Bram Budel, Kees Bouwmeester en Merijn Soeters. Je kunt je foto's
insturen tot 15 september 2018.
Spelregels voor de fotowedstrijd
1. De best beoordeelde foto’s worden groot afgedrukt en geëxposeerd door het Historisch Archief
De Baarsjes. Zo nodig zal de deelnemer op verzoek van het Archief daarvoor een bestand van
minimaal 1 MB ter beschikking worden gesteld.
2. Alleen eigen werk is toegestaan. De deelnemer bezit alle rechten over de foto. De organisatie
van de Ronde van de Orteliusstraat en het Historisch Archief De Baarsjes zijn niet aansprakelijk als na publicatie van de foto alsnog blijkt dat de inzender niet over alle rechten op het ingezonden werk beschikt.
3. De auteursrechten van de ingezonden foto's blijven bij de fotograaf.
4. Deelnemers aan deze wedstrijd geven de organisatie van de Ronde van de Orteliusstraat en
het Historisch Archief de Baarsjes het recht om de ingezonden foto’s om niet te publiceren in
de sociale media en/of aan te leveren voor de Echo. Voor publicatie in andere gedrukte media
zal in overleg worden getreden met de desbetreffende fotograaf.
5. Juryleden en vrijwilligers van de Ronde van de Orteliusstraat en het Historisch Archief De
Baarsjes zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
6. De winnaars krijgen per e-mail bericht over de uitslag van de wedstrijd. Ook wordt de uitslag
gepubliceerd op Facebook.
7. Over de uitslag van de wedstrijd is geen discussie mogelijk.
8. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaan de deelnemers akkoord met deze spelregels.
Portretrecht
De mooiste foto’s worden groot afgedrukt om later in De Baarsjes te exposeren. Als de foto op
privé-terrein is gemaakt en de personen op de foto zijn herkenbaar, krijgt u te maken met portretrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens. Let daarom op het volgende:
• Het is verboden foto’s te maken in een ruimte die niet voor het publiek toegankelijk is, behalve als dit vooraf duidelijk is aangekondigd.
• Het is toegestaan om afbeeldingen te maken in de openbare ruimte en een voor het publiek
toegankelijke plaats.
• Je mag nooit iemand stiekem fotograferen.
• Je mag nooit afbeeldingen maken van intieme of compromitterende situaties.
Bij een spontane situatie kun je achteraf toestemming vragen om de foto te gebruiken voor deelname aan deze fotowedstrijd.
Auteursrecht
Het auteursrecht beschermt de maker van een foto tegen misbruik van die foto door anderen. Het
auteursrecht ontstaat vanzelf, je hoeft het niet aan te vragen of te registreren. Degene die het auteursrecht heeft, die heeft het alleenrecht om de beschermde foto openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Bij het meedoen aan de fotowedstrijd geeft de fotograaf (=
de auteur) de organisatie toestemming om de foto’s te publiceren zoals hierboven vermeld is, maar
blijft zelf de intellectuele eigenaar van de foto.

