Spelregels online fotowedstrijd
Wanneer je meedoet met de fotowedstrijd ga je akkoord op de hoogte te zijn van de volgende
spelregels:
• Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een foto plaatst op
Instagram die voldoet aan de bovengenoemde hashtags en tags.
• De foto moet in het Waterloopbos zijn genomen en passen bij het seizoen herfst of
winter
• De looptijd van de wedstrijd is van oktober 2022 t/m 20 maart 2023
• Via Instagram krijgt de winnaar een persoonlijk bericht en de winnende foto wordt
gedeeld op het Instagram account van Het ProefLab//, CameraNU.nl en Waterloopbos
(van Natuurmonumenten)
• De deelnemende foto's worden als volgt beoordeeld:
• Er wordt beoordeeld of de foto voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden (in het
Waterloopbos genomen, gebruik van hashtags, tags, etc.).
• Een onafhankelijke jury van professionele fotografen beoordeelt de ingezonden foto’s
en kiest 3 winnaars over het seizoen herfst en 3 winnaars over de winter.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
• Alle foto's die deelnemen aan de fotowedstrijd kunnen worden gedeeld op het
Instagram en/of Facebook account van Het ProefLab//, CameraNU.nl en
Waterloopbos (van Natuurmonumenten). Tevens kunnen de foto’s worden gebruikt in
andere (social, online en offline) media-uitingen van Het ProefLab//, Waterloopbos
(van Natuurmonumenten) en CameraNU.nl.
• De persoonsgegevens die in het kader van de fotowedstrijd worden verkregen, worden
alleen gebruikt voor deze actie en worden niet verstrekt aan derden.
• Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

• Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden
uitgesloten van deelname.
• De deelnemer vrijwaart Het ProefLab//, Natuurmonumenten en CameraNU.nl voor
claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
• De deelnemer vrijwaart Het ProefLab//, Natuurmonumenten en CameraNU.nl voor
claims van geportretteerden.
• De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door
Instagram.

Deze fotowedstrijd is een initiatief van Het ProefLab//, CameraNU.nl en
Natuurmonumenten.

