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Voorwaarden zomerwedstrijd ‘Snorkelen is fun’ op DuikeninBeeld 
De fotowedstrijd vindt plaats van 1 juli tot en met 8 september 2017 

 
Spelregels 

- Elke fotograaf mag met maximaal vijf foto’s deelnemen. 
- Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
- De foto of foto’s (verder de foto genoemd) mogen in elk willekeurig formaat of 

beeldverhouding worden aangeleverd, maar moeten minimaal 1200 pixels aan 
de kortste kant hebben. 

- In de foto zelf mag geen naam of beeldmerk van de fotograaf staan. 
- De foto mag in het water (onder of boven water) of op de kant gemaakt zijn. Snorkel 

en masker (of snorkelvolgelaatsmasker) moeten in de foto zichtbaar zijn.  
- De foto wordt gemaild aan redactie@duikeninbeeld.tv met in de 

onderwerpregel ‘snorkelwedstrijd’. De foto’s mogen ook via 
https://duikeninbeeld.wetransfer.com/ worden verstuurd naar 
redactie@duikeninbeeld.tv.  

- In de begeleidende mail verstrek je de volgende gegevens: voor- en 
achternaam van de fotograaf, volledig adres, e-mailadres en 
telefoonnummer plus de locatie waar de foto is gemaakt. 

- Door het inzenden van de foto voor deze wedstrijd geef je DuikeninBeeld en 
prijzensponsor OCEAN REEF toestemming om de ingezonden foto onder 
vermelding van je naam te gebruiken in het kader van deze wedstrijd en voor 
promotionele doeleinden. 

- Door inzending van de foto ten behoeve van de wedstrijd verklaar je dat jij 
de maker van de foto bent, en dat eventuele personen in de foto akkoord 
zijn met publicatie van de foto. 

- De uiterste inzenddatum is 8 september 2017. Na ontvangst door 
DuikeninBeeld krijg je binnen 5 werkdagen een bevestigingsmail. 

- Redactieleden van DuikeninBeeld en medewerkers van OCEAN REEF zijn 
uitgesloten van deelname. 

- DuikeninBeeld behoudt zich het recht voor foto’s te weigeren. 
- De winnaars worden bepaald door een deskundige jury. Per fotograaf kan 

één foto in de prijzen vallen.  
- Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd! 
- OCEAN Reef heeft vijfmaal een ARIA snorkelvolgelaatsmasker als prijs beschikbaar 

gesteld. De makers van de vijf winnende foto’s krijgen elk één masker.  
- De prijzen kunnen niet worden omgewisseld voor contanten. 
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