
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

FOTOWEDSTRIJD 
2020 

Fotowedstrijd gemeente Vlissingen 2020: 

De gemeente Vlissingen is op zoek naar mooie of bijzondere foto's van Vlissingen en vraagt daarbij om 
jullie hulp! We willen graag een kalender maken met mooie en bijzondere foto's van Vlissingen, Oost-
Souburg en Ri�hem.  Als jouw foto geplaatst wordt, ontvang je aan het einde van het jaar als dank een 
exemplaar van de kalender. De mooiste foto van het jaar 2020 ontvangt een waardebon van 150 euro! 

Thema's: 
Iedere maand hebben we een andere thema, van zomer tot winter en van natuur tot binnenstad. 
Hieronder vindt u de thema's: 
Januari natuur&landschap 
Februari winter 
Maart dagelijks leven 
April kleurrijk 
Mei binnenstad 
Juni wonen 
Juli werk 
Augustus zomer in Vlissingen 
September fes�vals 
Oktober detail 
November lijnenspel 
December feestelijk 

Aanleveren: 
Wanneer je mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kan je iedere maand vóór de laatste dag van de maand 
je foto insturen. De eerste week van de volgende maand kiest onze jury de winnende maandfoto. De 
winnaar wordt bekend gemaakt in de BGK, website en op social media. De foto's moeten in de 
oorspronkelijke of de zo hoog mogelijke resolu�e worden aangeleverd (JPG-formaat minimaal 1 MB en 
maximaal 8MB) via de mail (fotowedstrijd@vlissingen.nl) zonder beeldmerk. 
Voorwaarden: 
1. Medewerkers van de gemeente Vlissingen zijn uitgesloten van deelname. 
2. De foto's moeten genomen zijn in deze gemeente en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente en/of 

de Vlissingse samenleving. 
3. Als u personen herkenbaar in beeld brengt, dient u vóór het insturen toestemming te vragen voor 

publica�e van de foto's. En dit aan te kunnen tonen. 
4. De gemeente Vlissingen kan de foto's vrij gebruiken voor promo�onele doeleinden anders dan de 

kalender. Bij deelname aan de fotowedstrijd geef je toestemming voor het gebruik van je foto's voor 
bijvoorbeeld de gemeentelijke website, social media, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, e.d. 
die door en/of voor de gemeente Vlissingen gemaakt worden. De naam van de fotograaf wordt, waar 
mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend. 

5. De foto hoe� niet dit jaar gemaakt te zijn, het mag ook een wat oudere foto zijn. Vlissingen moet wel 
herkenbaar in beeld zijn gebracht en ook de situa�e op de foto moet op het moment nog herkenbaar 
zijn. 

6. De ingestuurde foto moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. 
7. De deelnemer vrijwaart de gemeente Vlissingen voor claims van derden die pretenderen 

auteursrechthebbende te zijn en voor claims van geportre�eerden. 
8. De gemeente Vlissingen bepaald welke foto op de kalender geplaatst worden. Over de uitslag kan niet 

worden gecorrespondeerd. 
9. Ingezonden foto's kunnen niet teruggetrokken worden. 
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