
 

 

 
 

Reglement fotowedstrijd #gruttofoto 
 

ONDERWERP  
De opdracht voor de fotowedstrijd luidt: “maak een foto van de grutto in de Oudorperhout.” 

 

DEELNAME en INZENDING 
• Er zijn twee categorieën: 

✓ de grutto in het landschap (vooral voor foto’s gemaakt met een smartphone) 
✓ grutto in close-up (geschikt voor foto’s gemaakt met een geavanceerdere camera) 

• De wedstrijd is voor alle leeftijden, er zijn drie leeftijdsgroepen: 
✓ jonger dan 13 

✓ tussen 13 en 18  
✓ ouder dan 18 

• Er mogen maximaal drie foto’s worden ingeleverd per deelnemer. 
• Het liefst een zo recent mogelijke foto, maar oudere foto’s zijn ook toegestaan als die de situatie in 

de Oudorperhout nog goed weergeven. 
• Foto’s kunnen digitaal ingezonden worden van 30 april tot 21 juni 2021 via het formulier:  
• De foto’s mogen ook per mail worden verzonden op het volgende e-mailadres 

info@stichtingoudorperhout.nl. Vermeld dan wel de volgende gegevens: woonplaats, voor- en 
achternaam, leeftijd en categorie (landschap of close-up). 
 

TECHNISCHE EISEN  
• De foto’s moeten worden ingezonden als JPEG-bestand. 

• Het vereiste formaat is maximaal formaat 10 MB, minimale afmeting 1000 pixels over de kortste 
zijde en 1750 pixels over de langste zijde 

• Foto’s die niet geheel voldoen aan de twee bovengenoemde eisen, mogen toch ter beoordeling 
ingezonden worden 

• Teksten, naam, copyrightvermelding en passe-partouts mogen niet worden toegevoegd. 

 

JURY  
Een deskundige jury beoordeelt de foto’s en stelt de winnaars vast. Er is geen bezwaar mogelijk tegen de 

uitslag van de jury en er kan ook niet over de uitslag worden gecorrespondeerd.  

 

AUTEURSRECHTEN  
De Stichting Oudorperhout heeft het auteursrecht van de ingeleverde foto’s. De foto’s kunnen zonder 
toestemming en betaling gebruikt worden voor allerlei legale, niet-commerciële doeleinden. Als een foto 
gebruikt wordt in een publicatie zal de Stichting de naam van de fotograaf vermelden. 

 

PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING 
De prijzen zijn (o.a.): verrekijkers, camerastatieven en cadeaubonnen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden 
op een nader te bepalen datum.  

 

UITSLUITINGSCRITERIA 
De ingeleverde foto’s vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers. Dit geldt zowel 
voor het recht op privacy als voor auteursrechten. Foto's die obsceen, lasterlijk of niet binnen het kader 
van de fotowedstrijd passen zullen zonder opgaaf van reden uit de wedstrijd worden verwijderd. Ook in 

het geval van fraude zullen ingezonden foto’s niet meedingen. Bestuursleden van de Stichting zijn van 
deelname uitgesloten. 

 

NATUUR  
Bij het maken van de foto’s mag de natuur in de Oudorperhout niet verstoord worden. 

 

AKKOORD 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement. 
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