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Reglement Kijk op de Wijk 
1. De foto’s laten primair iets zien van de wijk Stadsdennen of van “overig Harderwijk” en 

Hierden en de omgeving daarvan.  

2. Het bestuur van het Wijkplatform Stadsdennen benoemt een jury die de foto’s beoordeelt. 

3. De foto’s worden ingedeeld in de groepen: 

 Wijk Stadsdennen  

 Overig Harderwijk en Hierden. 

4. In de regel worden alle foto’s geplaatst die voldoen aan de volgende criteria: 

 Eigen foto’s en vrij van auteursrechten. 

 Foto’s dienen in de regel scherp te zijn en van voldoende kwaliteit om eventueel in 

de wijkkrant opgenomen te kunnen worden. 

 Inzenders mogen per week per categorie één foto aanbieden. 

 De naam van de inzender wordt bij de foto vermeld. 

 Foto’s moeten door de inzender zijn voorzien van een bijschrift betreffende de foto 

van maximaal 15 woorden. 

 Aanstootgevende foto’s en/of teksten of foto’s en/of teksten met een commercieel 

karakter worden niet geplaatst.  

 Met inzenders wordt over inzendingen niet gediscussieerd. 

 Deze regels kunnen door het Wijkplatform Stadsdennen elk moment worden 
aangepast. 

 Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het 
toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan. 

 Foto's met frames of kaders zijn niet toegestaan. 

 Foto's die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten 
worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden 
wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren 
als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander. 

 De foto in zijn geheel moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de 
deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de 
deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt 
door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, 
privacy rechten of intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en 
dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft. 

 Door mee te doen aan de wedstrijd, geeft iedere deelnemer toestemming aan het 
wijkplatform Stadsdennen om de foto te reproduceren, distribueren, vertonen en te 
gebruiken in ieder medium. Het vertonen van een ingezonden foto op één of ander 
manier betekent niet dat die foto geselecteerd is als winnaar. 

5. Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij/zij Wijkplatform 
Stadsdennen en haar vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, 
verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze wedstrijd of gerelateerde 
activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs. 

6. Met het insturen van een foto gaat de inzender automatisch akkoord met de regels van 

plaatsing. 

7. Via de website wordt de ‘foto van de maand’ bekendgemaakt met een persoonlijk bericht 

aan de gelukkige. 
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8. De ‘foto van het kwartaal’ uit de categorie wijk Stadsdennen komt - met enkele woorden 

over de inzending – op de website en in de wijkkrant. De inzender van de foto van het 

kwartaal ontvangt een aanmoedigingspremie van € 25,- aan tegoedbonnen te besteden in de 

wijk Stadsdennen. 

9. Goedgekeurde foto’s worden voor maximaal een jaar geplaatst op de website van de wijk 

Stadsdennen. 

10. Verdere plaatsing of gebruik van de foto door het Wijkplatform Stadsdennen is door 

inzending van de foto automatisch toegestaan.  

 


