
 

Reglement Sportfoto Enschede 2017 

 

Artikel 1: De wedstrijd ‘Sportfoto Enschede’ wordt georganiseerd door Sportaal. 

 

Artikel 2: Iedereen mag deelnemen, ongeacht leeftijd en woonplaats. De inzender van de foto 

dient tevens de maker van de foto te zijn. 

 

Artikel 3: Alle ingezonden foto’s dienen tussen 1 augustus 2016 t/m 30 juni 2017 gemaakt te 

zijn. Daarnaast dienen de foto’s in Enschede genomen te zijn of de Enschedese sport(ers) in 

beeld te brengen. 

 

Artikel 4: Per fotograaf worden maximaal 5 foto’s toegelaten. Het materiaal kan worden 

gestuurd naar info@sportaal.nl. Geef daarbij een korte omschrijving van de foto, de locatie en 

de datum waarop de foto genomen is. Vermeld tevens je persoonlijke gegevens (naam, e-

mailadres en telefoonnummer). Gebruik voor bestanden groter dan 10Mb de website 

www.wetransfer.com (of soortgelijke filetransfer website).  

 

Artikel 5: Deelnemen kan door het insturen van digitale kleuren- en/of zwart-witfoto(‘s) in 

JPG-formaat en met een goede resolutie. De foto moet minimaal 2MB groot zijn.  

 

Artikel 6: Foto’s kunnen worden ingestuurd tot en met 30 juni 2017. 

 

Artikel 7: De foto’s worden beoordeeld door zowel een vakjury als het publiek. De vakjury en 

het publiek bepalen ieder voor 50% de winnaar. 

 

Artikel 8: De foto’s worden anoniem aan de vakjury voorgelegd om objectiviteit te garanderen. 

 

Artikel 9: Het publiek bestaat uit de bezoekers van de facebookpagina van Sportaal. 

Stemmen is enkele weken voorafgaand aan de Sportverkiezing Enschede (15 september 

2017) mogelijk.  

 

Artikel 10: Bij een groot aantal deelnemende foto’s kan besloten worden een voorselectie te 

maken en niet alle foto’s voor te leggen aan de vakjury en het publiek. 

 

Artikel 11: De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Sportverkiezing 

Enschede op vrijdag 15 september 2017. 

 

Artikel 12: Er zal voor de prijswinnaar door Sportaal een prijs ter beschikking worden gesteld. 

Daarnaast ontvangt de winnaar een grote afdruk van zijn/haar foto.  

 

Artikel 13: De medewerkers van Sportaal en vakjuryleden zijn van deelname uitgesloten. 

 

Artikel 14: De ingestuurde foto’s moeten vrij zijn van portretrechten. Houd rekening met 

andere mensen op de foto. 

 

Artikel 15: Foto's die niet binnen het kader van de fotowedstrijd passen kunnen door de 

organisatie zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd verwijderd worden. Subtiele 

bewerkingen zijn toegestaan, maar niet zodanig dat de afgebeelde werkelijkheid wordt 

veranderd. 

 



 

Artikel 16: Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan 
Sportaal het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle 
gebruik door Sportaal en uitingen in samenwerking met Sportaal. Er worden geen 
vergoedingen verstrekt aan de fotografen voor publicatie van de door hen gemaakte foto’s.  
 
Artikel 17: Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 
 
Artikel 18: Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle 

bepalingen van dit reglement. 


