FOTOWEDSTRIJD FLY and BiKE reglement

ORGANISATOR
De fotowedstrijd wordt georganiseerd door FLY and BiKE bvba, Albrecht Dürerlaan 10 te
9030 Mariakerke.

WIE KAN DEELNEMEN
Elke deelnemer aan een FLY and BiKE reis gereserveerd tijdens het jaar 2019 met een
vertrek tussen 01/01/2019 en 31/12/2019.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer dat hij / zij de maker is van
de foto.

HOE
Elke deelnemer aan een FLY and BiKE reis tijdens ons jubileumjaar ontvangt een FLY and
BiKE bandana. Maak tijdens uw reis een unieke en originele foto met deze bandana en
maak kans op één van de vele prijzen.
Tip: wij houden van foto’s die het thema van FLY and BiKE uitstralen: fijn contact met de
plaatselijke bevolking en zalig fietsen.
Respect voor zowel de mensen als de natuur is een evidentie.
Stuur ons een mailtje op info@flyandbike.be en wij sturen u de link door hoe u de foto’s
makkelijkst kan doorsturen.
Elke deelnemer kan maximaal met 10 foto’s deelnemen.
De foto’s moeten van goede kwaliteit zijn en ons in een zo hoog mogelijke resolutie
bezorgd worden van minimaal 1 MB.

JURY
De jury wordt samengesteld door FLY and BiKE en bestaat uit zowel amateur- als
beroepsfotografen. Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en er worden
geen briefwisseling, telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie omtrent de uitslag
gevoerd of op een andere manier over gecommuniceerd.
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WANNEER
Ten laatste 31 januari 2020 dienen we uw foto’s te hebben ontvangen.
Uitslag van de wedstrijd wordt ten laatste 29 februari 2020 gepubliceerd.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

BELANGRIJK
Het ingezonden materiaal kan door FLY and BiKE bvba gebruikt worden voor publicaties
en promotiedoeleinden, zowel online als offline, zonder dat er hiervoor enige vergoeding
verschuldigd is en zonder voorafgaande toestemming. Door deel te nemen aan deze
wedstrijd staat de auteur van de ingezonden foto’s alle rechten hierop af aan FLY and
BiKE, voor onbepaalde duur, ongeacht of de foto’s geselecteerd worden of niet.
Door zijn/haar inzending verklaart de deelnemer aan de wedstrijd dat de personen die op
de foto’s voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het afgebeelde
materiaal (monumenten, kunstwerken enz. ) niet auteursrechtelijk beschermd is.
De deelnemer zal FLY and BiKE vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit
betwistingen hierover.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer alle punten van het
regelement te aanvaarden.
De organisator behoudt zich het recht voor bepaalde regels in het reglement aan te
passen.

SUCCES!
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