
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met dank aan Venema Communicatie Gieten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotowedstrijd GiAF 60 jaar 
 

 
Thema:  

 
60 jaar Aa en Hunze in beeld 

 
 

 
 

Voor inwoners gemeente Aa en Hunze 
  



Aanleiding Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van fotoclub Gieten 
organiseert de club een digitale fotowedstrijd. 

Doelgroep Iedereen die woonachtig is in de gemeente Aa en Hunze, met 

uitzondering van leden van GiAF en beroepsfotografen. 

Thema 60 jaar Aa en Hunze in beeld 

Eisen  Maximaal drie foto’s per deelnemer 
 Zowel zwart/wit als kleurenfoto’s zijn toegestaan. 
 Alleen digitale foto’s mogen worden ingestuurd. 
 JPG/JPEG-kwaliteit. 

 Minimale afmetingen van de kortste zijde van de foto is 
1080 pixels. 

 De lengte/breedte verhouding is vrij. 
 Maximale afmeting bestandsgrootte – per foto – 5 Mb. 

 De naam van het digitale bestand moet als volgt zijn 
opgebouwd:  
 Naam fotograaf-postcode-huisnummer-volgnummer.jpg 

(of jpeg) (voorbeeld: PPuk-9563XX-27b-1.jpg). 
 De digitale bestanden kunnen per email worden gezonden 

aan giafzestig@giaf.nl  
 De begeleidende e-mail tekst van de foto(‘s) moet tenminste 

naam, adres, postcode en woonplaats van de maker 
bevatten. 

 Inzendingen moeten uiterlijk 31 maart 2021 door GiAF 

per mail zijn ontvangen. 
 De foto’s moeten eigen werk zijn.  

 De fotografen dienen alle auteursrechten*) op de 
ingezonden foto’s te bezitten en dienen fotoclub GiAF en de 
organisatoren te vrijwaren van welke aanspraak door derden 
dan ook. 

 Door deel te nemen met een foto aan deze wedstrijd erkent 
u dat, indien van toepassing, hierop afgebeelde personen 
(bij kinderen de ouders/voogden) ingestemd hebben met 
het op de foto staan en eventuele gebruik voor publicaties 
daarvan. 

 Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft de deelnemer 
toestemming voor het gebruik van de foto(‘s) voor: 

 Exposeren op de GiAF 60 expositie,  
 Publicatie doeleinden en 
 De website van GiAF.  

 Bij publicatie zal naam van de auteur worden vermeld. 
 Op het beeld van de foto, mag de naam van de maker en/of 

geportretteerde niet zichtbaar zijn. 

Jurering  De jurering wordt gedaan door een selectie van leden van 
GiAF 

 Over de jurering en uitslag wordt niet gediscussieerd 
 De jury zal een eerste, tweede en derde plaats toekennen 

onder de inzendingen. 

Prijzen  1e prijs: waardebon ter waarde €75 
 2eprijs: waardebon ter waarde €50 
 3e prijs: waardebon ter waarde €25  

 De waardebon is te besteden bij “De Fotofabriek” te 
Groningen. 

 De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de 

Jubileumexpositie GiAF 60 jaar op 2 oktober. 

Expositie  De makers van de prijswinnende foto’s krijgen tijdig bericht. 
 De prijswinnende foto’s worden door GiAF afgedrukt en op 

de GiAF 60 expositie als print geëxposeerd 
 De afdruk van de winnende foto’s wordt na afloop van de 

expositie aan de makers beschikbaar gesteld 

Uitsluiting 

deelname 

 Foto’s die na de sluitingsdatum worden ontvangen. 

 Eerder ingezonden foto's voor andere fotowedstrijden  
 Foto’s die niet voldoen aan de eisen die in dit reglement zijn 

gesteld. 
 Foto’s die niet voldoen aan de normen en waarden die 

fotoclub GiAF hanteert. 

 Foto’s waarvan het digitale bestand te klein is, waardoor die 
qua resolutie ongeschikt is om af te drukken.  

 Fotoclub GiAF houdt zich het recht voor foto’s te weigeren 
zonder opgaaf van reden. 

 
 
*) Auteursrecht 
Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het 
auteursrecht van die inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping 

zijn, die met een origineel of creatief karakter is gemaakt en waarvan het 
auteursrecht niet is overgedragen. Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is 
gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming van de geportretteerde. 
Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacy of 
financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. 
Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf 
toestemming van de betreffende ouders te hebben voor publicatie. 

 
 

Voor een uitgebreide toelichting zie het Infobulletin 2011 “auteursrecht en 
portretrecht.pdf” van de BNFAV, Dit document is te vinden op: 
https://fotobond.nl/voor-leden/auteursrecht/  
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