Fotowedstrijd UGLY FOODS ‘Looks zijn niet alles’ – wedstrijdreglement
1. KVLV vzw is de organisator van de fotowedstrijd
2. Deelname aan de fotowedstrijd houdt in dat onderstaande voorwaarden door de
deelnemer worden geaccepteerd en dat de deelnemer er zich toe verbindt zich
onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury. Beroep
hiertegen is niet mogelijk.
3. Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Medewerkers van KVLV/KVLV-Agra
kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar komen niet in aanmerking om prijzen te
winnen.
4. Deelnemende foto’s kunnen ingediend worden vanaf 22 augustus 2017 tot en
met 30 december 2017. Foto’s die ingediend worden buiten deze periode, komen niet
in aanmerking.
5. De deelnemer verbindt zich ertoe dat alle verstrekte persoonlijke informatie
correct is.
6. Deelnemende foto’s moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
De foto werd genomen door de deelnemer zelf en werd niet eerder
gepubliceerd.
Foto’s die kwalitatief niet van voldoende kwaliteit zijn (wazig, te kleine
formaten) komen niet in aanmerking.
De foto’s voldoen aan een standaardformaat. (geen panoramische foto’s)
Resolutie van de foto moet voldoende hoog zijn. (min. 1 Mb)
(Kleuren)filters en zwartwitfoto’s zijn niet toegelaten.
Deelnemende foto’s worden gepost op Facebook met de bijhorende
hashtag #lookszijnnietalles. KVLV, Vrouwen met vaart wordt getagd in de
geplaatste foto.
7. Elke deelnemer kan onbeperkt foto’s posten en kan dus meerdere keren deelnemen.
8. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de deelnemende foto’s door KVLV en
KVLV-Agra vrij mogen worden gebruikt in al haar communicatiekanalen en
mogen tentoongesteld worden. KVLV/KVLV-Agra mag de naam van de
deelnemer gebruiken in al haar uitingen.
9. De deelnemer geeft KVLV/KVLV-Agra toestemming zijn of haar e-mailadres te
verwerken in een databank om de deelnemer te kunnen informeren over het
verloop van de wedstrijd. De gegevens van de deelnemers worden NIET
doorgegeven aan derden.

10. De deelnemer vrijwaart KVLV/KVLV-Agra voor claims van derden, bv. op het
gebied van auteursrecht of privacy.
11. De deelnemer gaat akkoord dat het door hen verstrekte e-mailadres door
KVLV-Agra kan worden gebruikt om eventuele aanbiedingen van KVLV/KVLV-Agra
te communiceren.
12. Alle deelnemende foto’s worden eerst beoordeeld en gequoteerd door de
wedstrijdjury. De jury bestaat uit medewerkers van het Steunpunt Hoeveproducten en
van het marketing- en communicatieteam van KVLV.
13. De drie winnaars worden hiervan op de hoogte gebracht in januari 2018.
14. De drie winnaars maken kans op waardebonnen van €50 (x1) en €25 (x2) te
besteden bij een hoeveproducent naar keuze.

