Voorwaarden voor deelname aan
Bonaire fotowedstrijd op DuikeninBeeld

De fotowedstrijd vindt plaats van 15 maart tot en met 30 april 2018
en is een initiatief van DuikeninBeeld en Toeristenbureau Bonaire
in samenwerking met Den Laman Condominiums en Wannadive Bonaire
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Er zijn drie categorieën: ‘onderwaterleven’, ‘duikers/snorkelaars onder en/of boven
water’ en ‘overall’ (een combi van de eerste twee categorieën).
Alle foto’s moeten op Bonaire zijn gemaakt.
Je mag met maximaal vijf foto’s in zowel de categorie ‘onderwaterleven’ als de
categorie ‘duikers onder en/of boven water’ deelnemen.
Bij deelname in de categorie ‘overall’ zend je een serie van minimaal vier en
maximaal tien foto’s in bestaande uit minimaal twee foto’s in zowel de categorie met
het thema ‘onderwaterleven’ als de categorie met het thema ‘duikers/snorkelaars
onder en/of boven water’
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De foto of foto’s (verder de foto genoemd) moeten minimaal 1200 pixels breed
zijn aan de kortste kant en een resolutie van 300 dpi hebben.
In de foto zelf mag geen naam of beeldmerk van de fotograaf of andere tekst staan.
De foto wordt gemaild aan redactie@duikeninbeeld.tv met in de
onderwerpregel ‘Bonaire-wedstrijd’. 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, en de
categorie of categorieën waarin je wilt deelnemen.
Door het inzenden van de foto voor deze wedstrijd geef je DuikeninBeeld,
Toeristenbureau Bonaire, Den Laman Condominiums en Wannadive Bonaire
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 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 30 april 2018. Na ontvangst door DuikeninBeeld
krijg je binnen 5 werkdagen een mail waarin ontvangst van de foto wordt
bevestigd.
Redactieleden van DuikeninBeeld en medewerkers van Toeristenbureau
Bonaire, Den Laman Condominiums en Wannadive Bonaire zijn uitgesloten
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van deelname.
DuikeninBeeld behoudt zich het recht voor foto’s te weigeren.
De winnende serie (categorie ‘overall’) wordt na sluiting van de
inzendtermijn bepaald door een deskundige jury. De maker van de
winnende serie wint een reis naar Bonaire en maakt daar voor
DuikeninBeeld en Toeristenbureau Bonaire op Bonaire een fotoserie van 20
foto’s van het eiland onder en boven water en een fotoserie van 10 foto’s
van zowel Den Laman Condominiums als Wannadive. Toeristenbureau
Bonaire en Den Laman Condominiums verzorgen respectievelijk het
vliegticket (Amsterdam-Bonaire v.v.) en de accommodatie op Bonaire
(verblijf van 7 nachten bij Den Laman in een 1 bedroom oceanfront
apartment). Indien de fotograaf op Bonaire woonachtig is, komt het
vliegticket te vervallen. Wannadive Bonaire stelt het duikpakket
beschikbaar. De reis wordt gemaakt in de periode 20 juni-20 december 2018
(met uitzondering van het hoogseizoen) op basis van beschikbaarheid.
De vakjury stelt na sluiting van de inzendtermijn een shortlist op van 10
foto’s in zowel de categorie ‘onderwaterleven’ als de categorie
‘duikers/snorkelaars onder en/of boven water’, waarna via de website van
DuikeninBeeld van 16 tot en met 31 mei op de foto’s gestemd kan worden.
De winnaars in elk van deze twee categorieën winnen een Chromolux
afdruk van hun foto.
De winnaars worden tussen 1 en 8 juni bekendgemaakt via DuikeninBeeld
en ontvangen per e-mail bericht.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd!
De prijzen kunnen niet worden omgewisseld voor contanten en zijn niet
overdraagbaar.
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