
 
 

 

REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD WISSELSPOOR 

Artikel 1. Fotowedstrijd Wisselspoor 
In 2020 wordt een fotowedstrijd uitgeschreven voor de nieuwe stadswijk Wisselspoor. De 
prijzen worden eind september uitgereikt aan de deelnemers met de drie beste foto’s van 
Wisselspoor die aansluiten op het thema ‘stoer stukkie’. 
 
Artikel 2. Deelnemers 
1.  Deelname staat open voor iedereen. 
2.  Zowel natuurlijke- als rechtspersonen kunnen deelnemen aan de prijsvraag. 
3.  Deelname in groepen is mogelijk. Het prijzengeld wordt aan de hoofddeelnemer 

uitgekeerd. Alle groepsleden dienen zich in te schrijven.  
4.  Uitgesloten van deelname aan deze fotowedstrijd zijn zij die verbonden zijn aan 

Wisselspoor via inkomen of bij de uitvoering. 
 
Artikel 3: Indienen van foto’s 
1. Wisselspoor stelt een tijdvak vast waarbinnen inzendingen kunnen worden ingediend. Na 

de deadline kunnen geen foto’s meer worden ingezonden.  
2. Indienen van foto’s is uitsluitend mogelijk door te mailen naar info@wisselspoor.nl  
3. Een deelnemer mag maximaal 3 foto’s inzenden per wedstrijd. 
4. De foto’s passen binnen het thema. 
5. De originele foto’s mogen slechts in beperkte mate gecorrigeerd zijn en geen kader, 

signatuur of andere toevoegingen hebben. 
5.  De inzending bestaat uit beeldmateriaal in jpeg/jpg of png. De afmeting van de foto ligt 

aan de korte kant bij minimaal 1024 pixels.  
6. Foto’s inzenden is mogelijk gedurende de aangegeven periode. 
7. Voor een eventuele toelichting op de foto(‘s) is de uitwerkingsvorm vrij en bij voorkeur 

kort en bondig (maximaal 40 woorden). 
8.  Een inzending wordt ingediend via de mail samen met het inschrijfformulier dat online 

beschikbaar is. 
9. Te laat of indieningen op andere wijze dan hierboven beschreven zijn uitgesloten van 

deelname.  
10.` Na succesvolle verzending ontvang je direct een bevestiging per mail. Zo niet, stuur dan 

zo snel mogelijk vóór de deadline een e-mail naar lauren@skonk.nl  
11.  Het is niet mogelijk om jouw foto(’s) en/of toelichting na inzending te vervangen en/of 

aan te passen. 
 



 
 

Artikel 4: Jury en wijze van jurering  
1. Alle inzendingen worden online gezet (op www.wisselspoor.nl) waarna het publiek online 

haar stemt uitbrengt. Op deze manier wordt er een selectie gemaakt van de vijf 
finalisten (publieksfavorieten).  

2. De bezoekers van de website bepalen de winnaar door op één van de foto’s te 
stemmen. Er kan eenmalig één stem worden uitgebracht. De foto met de meeste 
stemmen wordt de winnaar. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd of 
gecorrespondeerd. 

3.  De 25 foto’s met de meeste stemmen worden door ons afgedrukt op canvas en vormen 
een expositie die te bezichtigen is vanaf de opening van de expositie (eind september) tot 
18 oktober 2020 in Peron-E. (Concordiastraat 80, Utrecht).  

4. Canvassen voor expositie: de maximale afmeting van een canvas is 80 cm aan de lange 
zijde. Deze afdrukken worden bekostigd door de organisatie van de fotowedstrijd. Na 
afloop van de expositie mogen de deelnemers het canvas met hun eigen foto mee naar 
huis nemen. 

5.  Wisselspoor heeft een jury samengesteld van 3 leden. De jury bestaat op dit moment uit 
Pauline Mulder (Utrecht Marketing), Pam van der Veen (UIT agenda) en Tobias 
Verhoeven (Synchroon).  

6. De leden van de jury mogen niet betrokken zijn of zijn geweest bij de inzendingen van de 
fotowedstrijd. 

7.  De jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van de criteria opgenomen op 
www.wisselspoor.nl   

8.  De jury heeft de mogelijkheid om in haar oordeelsvorming weging aan te brengen in de 
criteria. De jury maakt de weging voorafgaan aan de beoordeling bekend. Alle 
inzendingen worden vervolgens via die weging beoordeeld. 

9. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de opening van de expositie eind september in 
de loods van Peron-E. (Concordiastraat 80 in Utrecht). De finalisten dienen hierbij 
aanwezig te zijn, omdat zij het idee pitchen voor de jury. 

 
Artikel 5: Prijzen en proces 
1. Het prijzengeld voor de eerste prijs is in totaal € 250,-, voor de tweede prijs € 125,- en 

voor de derde prijs € 75,-. Het prijzengeld wordt uitsluitend uitgekeerd aan de winnaars. 
De prijzen zijn vrij te besteden. 

2. Wanneer je bij de 25 beste foto’s (de finalisten) hoort, word je uitgenodigd voor de 
finale. Je maakt dan kans op een van de drie geldprijzen.  

4. De prijzen worden ter plekke uitgereikt aan de indieners van de drie beste foto’s tijdens 
de opening van de expositie eind september (2020). Wanneer je niet aanwezig kunt zijn 
op deze datum, kun je geen aanspraak maken op de prijs. 

5.  Naast de finalisten zijn ook de overige deelnemers van de fotowedstrijd van harte 
uitgenodigd voor de opening van de Wisselspoor expositie.  



 
 

 
Artikel 6: intellectueel eigendom  
1. Alle inzendingen van de fotowedstrijd blijven eigendom van de deelnemer.   
2. De foto’s die ingezonden worden kunnen door Wisselspoor gebruikt worden voor 

marketingdoeleinden (zowel off- als online). 
3. Tenzij schriftelijk (per e-mail) bezwaar kenbaar gemaakt wordt, kunnen alle inzendingen 

openbaar gepubliceerd worden op de website www.wisselspoor.nl, sociale mediakanalen 
en in andere Wisselspoor-publicaties. Wisselspoor zal deze foto’s niet aan derden 
overdragen. Mocht u bezwaar hebben, dan is deelname helaas niet mogelijk. 

4. Derden hebben niet het recht om foto's van de Wisselspoor Fotowedstrijd te 
kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken. 

5. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de 
auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. Wisselspoor kan op geen enkele manier 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor het wederrechtelijk insturen van foto's waarop 
auteursrecht van derden rust. 

 
Artikel 7: Slotbepaling  
1. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement fotowedstrijd Wisselspoor”. 
2. Dit reglement treedt in werking op het eerste moment dat de fotowedstrijd open staat.  


