
Deelnamevoorwaarden fotowedstrijd Kunstambassadeurs 2021 
 
1. Fotografeer jouw favoriete kunstwerk in de openbare ruimte van Almere. Zet het kunstwerk in 

een nieuw perspectief en breng het op een unieke manier in beeld. Onderschrijf je foto met een 
quote en vertel jouw relatie tot het kunstwerk. 

2. Ga respectvol om met de kunstwerken en bevestig hier niets op. 
3. Je mag niet meer dan 3 foto's insturen. Je hebt de foto zelf gemaakt. Je hebt de foto voorzien van 

een titel. Er mag geen logo of naam op de foto geplaatst zijn. 
4. Deelnemers zijn geen professionele fotografen. 
5. De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als JPEG op de Instagram account van 

Kunstambassadeurs. 
6. De foto's zijn in minimaal formaat 2 MB, maximaal formaat 8 MB, minimale afmeting 3000 PX 

over de langste zijde. Bij de genomineerden zal gecontroleerd worden of hun foto aan deze 
voorwaarden voldoet zodat een goede vergroting kan worden gemaakt voor de tentoonstelling. 

7. Foto’s mogen beperkt bewerkt worden:  
• Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, 

schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes 
is toegestaan. 

• Niet toegestaan is het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van 
beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passepartouts toevoegen. 

8. Je beschikt over de rechten van de foto's. 
9. Indien er personen worden afgebeeld op een foto, beschik je over het portretrecht van deze 

personen. Stichting DKOR is niet aansprakelijk wanneer na inzending blijkt dat je toch niet over 
de benodigde rechten beschikt. 

10. Stichting DKOR is gevrijwaard van alle claims van derden met betrekking tot het ingezonden 
werk. Stichting DKOR mag kosteloos je foto op haar website en/of haar social media-kanalen 
publiceren. Bij iedere publicatie van je foto op onze website wordt jouw naam vermeld. 

11. Door de inzending hebben we je social media account waarmee je de foto heb gepubliceerd of 
hebt gedeeld. Ben jij genomineerd of winnaar dan sturen we een berichtje naar je social media 
account, waarin we om je contactgegevens vragen. 

12. Je persoonsgegevens worden door Stichting DKOR op een veilige manier verwerkt en uitsluitend 
gebruikt als jouw foto gepubliceerd wordt. 

13. Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt gecontroleerd of alle 
stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude wordt de foto 
verwijderd. 

14. Aan de prijsvraag zijn geen deelnamekosten verbonden. 
15. Deelnemers dienen te beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland. 

Deelnemers aan een prijsvraag onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van een ouder. 
Stichting DKOR heeft het recht om een deelnemer buiten te sluiten indien blijkt dat de 
deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze 
fraude pleegt of probeert te plegen. 

16. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
17. Je hoeft niet deel te nemen aan de wedstrijd om te kunnen stemmen. 
18. Op deze voorwaarden en de prijsvraag is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in 

verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere. 
19. Door mee te doen aan deze fotowedstrijd ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. 
 


