Actievoorwaarden

Algemene actievoorwaarden die betrekking hebben op
“Fotowedstrijden”, door Samenkramen georganiseerd
Deelname





















Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle acties die
Samenkramen organiseert.
Het betreft voornamelijk tijdelijke acties.
De looptijd van de actie wordt op de pagina’s ,waar de actie wordt vermeld
weergegeven.
De prijsuitreiking van de gewonnen prijzen wordt uiterlijk 5 dagen na het
einde van de actie bekendgemaakt.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door een van onze sponsoren.
Op https://www.samenkramen.nl/fotowedstrijd zijn de ingezonden foto’s
zichtbaar, verder de te winnen prijzen en alle informatie over de lopende actie.
Voor de “Buik van de maand “verkiezing geldt dat deze actie 2 maanden
duurt. Er wordt zodoende 6 keer per jaar een foto uitverkoren.
Deelname aan onze acties staat open voor iedereen (amateur en
professional), tenzij anders vermeld. Alle medewerkers van Samenkramen,
zijn van alle deelnamen uitgesloten.
Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde actieperiode.
Deelname aan de actie is vrij en gratis voor particulieren. Uitsluitend de kosten
voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de
deelnemer.
Deelname aan onze acties houdt automatisch de acceptatie van deze
actievoorwaarden in.
Foto's dienen gemaakt te zijn binnen 3 maanden voor aanvang van de actie.
Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde
beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert. En ook het
samenvoegen van foto’s of het maken van collages is niet toegestaan. Lichte
beeldbewerking is wel toegestaan.
De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing,
houder te zijn van het portretrecht. Samenkramen is op geen enkele wijze
aansprakelijk, wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is
van de ingestuurde foto’s). De inzender geeft Samenkramen d.m.v. het
inzenden van de foto, automatisch toestemming de foto online, in
Nieuwsbrieven en persberichten te mogen gebruiken en te publiceren.
De winnaar ontvangen persoonlijk bericht per mail en wordt op de website
vermeldt.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
Pornografisch-, sexueel-, gewelddadig-, en/of aanstootgevend materiaal
wordt na plaatsing zonder verdere opgaaf van reden verwijderd.
De jury houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel
hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
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Speelwijze










Via de webpagina https://www.samenkramen.nl/login kun je een account
aanmaken, met dit account kun je meedoen aan alle “fotowedstijden” die
Samenkramen organiseert.
Maak een account aan d.m.v. je naam en e-mailadres in te vullen.
Hierna ontvangt u een bevestigingsmail, waarin je wachtwoord wordt
vermeld. Dit wachtwoord kunt je na inloggen zelf veranderen.
Via onze homepage wordt je geleid naar de pagina waar je je voor de
fotowedstrijd kan aanmelden, je foto kan uploaden en wat er verder van je
wordt verwacht.
Na plaatsing van de foto ontvang je wederom een email, waarin de
plaatsing van de foto wordt bevestigd, tevens staat er in deze mail, de link
naar de door jou ingezonden foto.
Zet je netwerk aan het werk door op je geplaatste foto te laten stemmen.
De foto van de winnaar wordt gepubliceerd binnen het netwerk van
Samenkramen (print en online), inclusief de naam van de inzender.
De ingezonden foto’s blijven eigendom van Samenkramen. De winnaar
moet de foto zonder watermerk aan Samenkramen beschikbaar stellen
voor publicatie.
De winnaar ontvangt een prijs, die door een van onze sponsoren
beschikbaar is gesteld.
Stemmen





Op de website http://www.samenkramen.nl kun je een foto kiezen die je het
mooiste, duidelijkste of indrukwekkendste vindt. Per e-mailadres kan
maximaal één stem worden gegeven.
Stammen kan alleen na aanmelden op de website.
Je uitgebrachte stem kun je desgewenst op een later tijdstip weer veranderen.
De stemprocedure verloopt als volgt:






Je kan alleen op je favoriete foto stemmen als je bij Samenkramen bent
aangemeld. Indien je nog geen aanmelding bij Samenkramen heeft gedaan,
kunt je de aangegeven procedure hiervoor volgen.
Je kunt op een foto stemmen door onder de foto op “info“ te drukken.
Hierdoor wordt er een nieuwe pagina geopend. Op deze pagina is de foto
duidelijk en vergroot zichtbaar. Onder de foto staat informatie over deze foto.
Tevens worden hier het aantal uitgebrachte stemmen van dat moment
vermeld. Onder de stippellijn is het stemvakje.
Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt
regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval
van geconstateerde fraude, zal de foto verwijderd worden van de site en van
verder deelname worden uitgesloten
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Uitkering prijzen






Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
De fotowedstrijden hebben allen een eigen
onderwerp
De prijzen worden ca. 10 dagen na bekendmaking
van de winnaar uitgereikt.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld.
Zijn er naar de mening van de jury te weinig inzendingen kan de wedstrijd
worden verlengd of beëindigt

Aansprakelijkheid




Samenkramen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende
handelingen.
Samenkramen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of
letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van
de uitgekeerde prijs.
Samenkramen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in
de door haar te verstrekken prijs.

Slotbepalingen





Samenkramen kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de
actie ook op ieder moment beëindigen.
Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten,
afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan
Samenkramen.
De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van
Samenkramen en zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de
Fotowedstrijd van Samenkramen.
Tijdens en na beëindiging van de wedstijd zijn de algemene privacy
regels van toepassing.

Deze voorwaarden zijn op 25 mei 2018 opgesteld.
R. Lauritsen
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