
 
 

 

INSCHRIJFFORMULIER WISSELSPOOR FOTOWEDSTRIJD 

Leuk dat je meedoet aan de Wisselspoor Fotowedstrijd! Op woensdag 15 juli 2020 start de 
wedstrijd. Maak een mooie, leuke, inspirerende maar vooral ‘stoer stukkie’ foto op Wisselspoor, 
de nieuwe stadswijk in ontwikkeling. De inschrijving sluit op zondag 30 augustus 2020 om 
23:59. Stuur dit inschrijfformulier en je foto(’s) op naar info@wisselspoor.nl  
 
Tussen 5 september en 12 september 2020 kan er online gestemd worden op de beste foto! Ga 
hiervoor naar www.wisselspoor.nl/stemmen. 
 
Gegevens  
Vul hieronder je gegevens in. Zo kunnen we contact met je opnemen indien er vragen zijn. Als 
jouw foto geselecteerd wordt voor de expositie in Peron-E., dien je zelf ook aanwezig te zijn bij 
de prijsuitreiking en opening van de expositie eind september. De definitieve datum wordt via 
onze kanalen bekend gemaakt. Het prijzengeld voor de eerste, tweede en derde prijs wordt 
overgemaakt naar de indieners van de desbetreffende foto’s. 
 
Volledige naam*      ……………………… 
Postcode + Woonplaats*       ……………………… 
E-mailadres*        ……………………… 
(Mobiel) telefoonnummer*     ……………………… 
Bedrijf (alleen wanneer je het vanuit een bedrijf doet) * ……………………… 
 
Titel foto (deze zin is voor alle bezoekers van de website zichtbaar) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Omschrijf jouw/jullie foto in maximaal 50 woorden. Hoe past jouw/jullie foto bij Wisselspoor als 
‘stoer stukkie’?  
(Deze omschrijving is straks voor alle bezoekers van de website zichtbaar)   
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ik/wij hebben het reglement fotowedstrijd Wisselspoor gelezen. 

o Ja 
o Nee 

 
Ik/wij voldoe(n) aan de volgende inzendingscriteria: maximaal 3 foto’s  

o Ja 
o Nee 

 
Ik dien de foto(‘s) in als 

o Individu  
o Team 

 
 
 
 
 
 
*Bescherming persoonsgegevens 
De gegevens worden tot maximaal één week na de prijsuitreiking in een offline database 
opgeslagen. Dit is nodig om de deelnemers na afloop van de finale nog een bericht te kunnen 
sturen met bijvoorbeeld de link naar de officieel gemaakte foto’s tijdens de prijsuitreiking en 
opening van de expositie. Daarnaast wordt alleen het e-mailadres in mailchimp opgeslagen om je 
voor een volgend event te kunnen nodigen. Voor de nieuwsbrief kan je jezelf eenvoudig 
afmelden via een link onderin de nieuwsbrief die je meteen na het evenement ontvangt. Wij 
gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens verder alleen voor de administratieve 
verwerking van de aanmelding en je te voorzien van noodzakelijke informatie over de 
fotowedstrijd Wisselspoor. 


