Actievoorwaarden die van toepassing zijn op de fotowedstrijd “Zomervertier in het
Westerkwartier” van gemeente Grootegast, gemeente Leek, gemeente Marum en gemeente
Zuidhorn.
- Het betreft een tijdelijke actie, die loopt van 20 juni 2017 tot 1 september 2017.
- Door deelname aan de actie gaan deelnemers akkoord met de actievoorwaarden.
- Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd naar
communicatie@westerkwartier.nl of de foto hebt gedeeld op Instagram met #VertierWesterkwartier,
onder vermelding van naam, leeftijd, locatie van de foto en waarom je plezier hebt.
- Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft iedere deelnemer toestemming aan de Gemeente
Grootegast, gemeente Leek, gemeente Marum en gemeente Zuidhorn om de foto(‘s) te reproduceren,
distribueren, vertonen en daarnaast te gebruiken om de fotowedstrijd te promoten.
- De foto moet passen binnen het thema: “Zomervertier in het Westerkwartier”
- Deelnemers zijn tussen de 10 en 14 jaar, sturen maximaal drie foto’s in en maken een foto in het
Westerkwartier (Gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of in Middag-Humsterland), maar
hoeven niet in het Westerkwartier te wonen.
- De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto. De gemeenten zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar is van de ingestuurde foto(‘s).
- Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde
partijen rechten op hebben en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer
verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en
toestemming om de foto te publiceren.
- De foto moet uiterlijk 31 augustus 2017 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.
- De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Ook werken de makers van de
beste foto’s indien gevraagd mee aan een klein interview en fotomoment voor pers en promotie van
de wedstrijd.
- Gemeente Grootegast, Gemeente Leek, Gemeente Marum en Gemeente Zuidhorn, de door hen
ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze
actie voortvloeiende handelingen of schade.
- De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de
ZomervertierWesterkwartier fotowedstrijd. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met communicatie@westerkwartier.nl.

