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Voorwaarden DuikeninBeeld Foto-event 2019 
   De Dynamische fotowedstrijd/expo vindt plaats rondom Duikvaker 2019 
 
Spelregels voor de fotografen 

• Elke fotograaf mag met een of twee foto’s deelnemen aan het foto-event (wedstrijd 
en expo).  

• Wanneer je de foto voor deelname vooraf inzendt, geef je aan of je op zaterdag of 
zondag wilt deelnemen. 

• De foto wordt in hoge kwaliteit op groot formaat (maximaal 50 bij 70 
cm) afgedrukt en op foam geplakt. 

• De foto mag in elk willekeurig formaat of beeldverhouding worden 
aangeleverd, maar moet minimaal zes miljoen pixels bevatten. Dit komt neer 
op bijvoorbeeld een foto van 2000 x 3000 pixels bij een 2:3 formaat of een 
foto van 2832 x 2128 pixels bij een 4:3 formaat. Het bestand moet in .jpg 
worden aangeleverd 

• In de foto zelf mag geen naam of beeldmerk van de fotograaf staan. 
• De prijs voor deelname aan het foto-event is € 29,50 (voorinschrijving) 

respectievelijk € 35,00 (op Duikvaker) per foto.  
• De foto moet -bij voorinschrijving- via 

https://duikeninbeeld.wetransfer.com/ worden verstuurd naar 
info@duikeninbeeld.tv. Tegelijkertijd maak je aan DuikeninBeeld het 
bedrag van € 29,50* per foto over.  

• Vermeld bij inzending van de foto ook waar deze is gemaakt (locatie, 
land). 

• Wanneer de foto én je betaling van € 29,50* per foto zijn ontvangen, is de 
voorinschrijving compleet. Hiervan ontvang je per e-mail binnen 5 
werkdagen een bevestiging. De eerste 24 inzendingen voor de zaterdag en 
de eerste 24 voor zondag worden in elk geval voorafgaand aan Duikvaker 
afgedrukt. De volgorde van binnenkomst is bepalend. Indien de ingestuurde 
foto buiten de voorinschrijving valt, kan de foto tijdens Duikvaker op de 
stand van DuikeninBeeld worden aangeleverd, waar de foto wordt afgedrukt 
en op volgorde van binnenkomst wordt geëxposeerd.  

• Ook op de beursdagen kun je een foto voor deelname aanleveren op de stand 
van DuikeninBeeld. Het bedrag van € 35,00 per foto moet ter plekke worden 
voldaan. 

• Expositie gebeurt op volgorde van inzending, waarbij geldt vol = vol. De 
beschikbare plekken aan de fotowanden zijn bepalend. De voorinschrijving 
stopt zodra er per beursdag 24 foto’s plus betaling zijn ontvangen. De 
resterende foto’s kunnen op de desbetreffende beursdag worden 
aangeleverd op de stand van DuikeninBeeld. 

• Bij deelname aan de wedstrijd geef je DuikeninBeeld toestemming om je 
ingezonden foto te gebruiken voor promotionele doeleinden in relatie tot 
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deze wedstrijd, onder vermelding van je naam. 
• Door inzending van de foto ten behoeve van de wedstrijd/expo verklaar je 

dat jij de maker van de foto bent. 
• De foto waarmee je deelneemt, moet een onderwaterfoto zijn! In het geval van een 

half-halfopname moet minimaal 50% onder water zijn. Het maakt niet uit wat voor 
soort foto het is (groothoek, macro, enz.).  

• Nabewerking van de foto is toegestaan. 
• Foto-afdrukken kunnen aan het eind van de beursdag (op zaterdag tussen 17:30 

en 18:00 uur, op zondag tussen 16:30 en 17:00) worden opgehaald. Niet 
opgehaalde foto’s worden niet nagezonden. 

• De dagwinnaars in de categorie ‘Binnen Nederland’ en ‘Buiten Nederland’ 
worden door een vakjury gekozen uit de die dag deelnemende foto’s. 

• De winnaar van de zaterdag wordt op de desbetreffende beursdag rond 17:15 
uur bekendgemaakt op de stand van DuikeninBeeld. De winnaar van de zondag 
wordt op de desbetreffende beursdag rond 16:30 uur bekendgemaakt op de 
stand van DuikeninBeeld.  

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd! 
• De prijzen kunnen niet worden omgewisseld voor contanten. 

 
Extra erkenning! 
Er wordt een speciale prijs beschikbaar gesteld voor de beste wrakfoto in de expo. De 
winnaar wordt op zondag bekendgemaakt. Belangrijk is dat de jury zonder extra 
informatie kan zien dat het een wrak is - groothoek of macro, het wrak als 
hoofdonderwerp of achtergrond, onderwaterleven op een wrak, dat mag allemaal, 
zolang de jury ziet dat het een wrak is. Verder gelden alle voorwaarden als hierboven 
vermeld. 
  
Ook de organisatie van Duikvaker kiest op zowel zaterdag als zondag een favoriet. 
Voor beide dagwinnaars is er een prijs. Uit de twee dagwinnaars wordt de foto gekozen 
die in 2020 in de communicatie rond de 28ste editie van Duikvaker gebruikt zal worden. 
 
Spelregels voor de bezoekers en het stemmen 

- Elke bezoeker kan zijn/haar stem uitbrengen en meedingen naar de 
dagprijs. 

- Per persoon mag er één keer per tijdvak (uur) worden gestemd. Hiervoor 
wordt gebruikgemaakt van de stemcomputer(s) op de stand van 
DuikeninBeeld. 

- Alleen compleet ingevulde digitale stemformulieren komen in aanmerking 
voor een prijs en worden als stem meegerekend. 

- Aan het eind van de dag wordt er uit alle ingevulde formulieren één 
‘ getrokken’. De ‘getrokken’ stemmer wint een prijs. Heb je in meerdere 
tijdvakken gestemd, dan is je kans op een prijs groter. De winnaar moet zijn 
prijs aan het einde van de dag tijdens de prijsuitreiking persoonlijk op de 
stand van DuikeninBeeld in ontvangst nemen - de prijs wordt niet 
nagezonden. De bekendmaking is op zaterdag is rond 17:15 uur, op zondag 
rond 16:30 uur. 

- De prijzen kunnen niet worden omgewisseld voor contanten. 
 
* Informatie betaling 
Betalen kan via bankoverschrijving: 
IBAN:    NL20 INGB 0654 3031 69 t.n.v. DuikeninBeeld te Amsterdam 
BIC:      INGBNL2A 
Graag bij de betaling de naam van de fotograaf vermelden. 
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Spelregels voor de wedstrijd via DuikeninBeeld 
Na Duikvaker kan er via DuikeninBeeld door iedereen gestemd worden op alle 
ingezonden foto’s. Stemmen (likes) kunnen uitgebracht worden tot en met 28 februari 
2019. Na 28 februari ontvangt de maker van de foto die de meeste stemmen heeft 
gekregen, een prijs. Daarnaast wordt uit de stemmers (mits deze op het moment zijn 
ingelogd op de website van DuikeninBeeld) ook één winnaar getrokken die een prijs 
wint. Prijzen kunnen niet worden omgewisseld voor contanten. 
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