Wedstrijdreglement
#ontdeknoordhageland
Art. 1 #ontdeknoordhageland is een fotowedstrijd georganiseerd door Regionaal Landschap NoordHageland. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en voor iedereen. Door deel te nemen ga je akkoord met
het reglement van de fotowedstrijd.
Art. 2 Er is 1 winnaar in deze wedstrijd. Deze wordt bekend gemaakt op 22 september 2021.
Art. 3 Alle ingezonden foto’s die niet aanstootgevend, racistisch, beledigend, onterend of in strijd zijn met de
Belgische wetgeving, kunnen gepubliceerd worden op de website van Regionaal Landschap Noord-Hageland.
Art. 4 Deelname gebeurt via Facebook of Instagram: #ontdeknoordhageland en dit tot 20 september.
Facebookpagina: www.facebook.com/Regionaal-Landschap-Noord-Hageland-vzw Instagramfeed:
@rlnoordhageland. Niet actief op sociale media? Stuur dan een mail met als onderwerp
#ontdeknoordhageland en de bijhorende foto in bijlage naar info@rlnh.be
Art. 5 Elke deelnemer kan maximaal 5 foto’s insturen. De beelden die via mail worden toegezonden moeten
het jpeg formaat hebben en van voldoende kwaliteit zijn (min. 72 dpi).
Art. 6 De deelnemer geeft Regionaal Landschap Noord-Hageland de toelating de foto’s te publiceren (op papier of
online). Bij de publicaties zal steeds de naam van de fotograaf vermeld worden. Als we de beelden voor een publicatie
gebruiken, vragen we steeds eerst toestemming aan de fotograaf.
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Art. 7 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname, zijnde kosten
verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, enz.
Art. 8 De initiatiefnemers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade ook ervaren door
de deelnemers en die te wijten zijn aan overmacht, zoals problemen gerelateerd aan computernetwerken,
computervirusinfecties en niet toegelaten computertoegang.
Art. 9 Auteursrechten: Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij beschikt over alle rechten gelinkt aan elk
van zijn deelnemende werken en dat hij alle nodige toelatingen heeft om deze te presenteren.
Art. 10 De initiatiefnemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van een klacht komende van een
derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van
het deelnemende werk. In dergelijke gevallen zal de deelnemer elke verantwoordelijkheid onttrekken aan de
initiatiefnemers en hen hiervoor vergoeden.
Art. 11 Het reglement van deze fotowedstrijd is beschikbaar op www.rlnh.be. De deelname aan de wedstrijd
veronderstelt aanvaarding van elk artikel van dit reglement en dit zonder enig voorbehoud

