Spelregels
Inzenden
• Foto’s mogen worden gemaakt met mobieltjes of camera
• Er zijn geen minimale technische vereisten, u helpt ons als u de foto
beperkt tot 500kb.
• Uiterste datum is vrijdag 15 januari 2021
• Uitsluitend per mail naar fotowedstrijd@historischeverenigingoegstgeest.nl
• Je kunt insturen in 3 categorieën, vermeld in je mail welke categorie je bedoelt:
o ‘Mooi Oegstgeest’ (M) max. 5
o ‘Lelijk Oegstgeest’ (L)
o ‘Groeibriljantjes’ (G)
• Vermeldt in de mail je naam, en geef ieder foto-bestand een naam met de categorie (M1-5, L,
G) en de plek (bv Lijtweg 9 of ‘Gemeentecentrum’).
o Je mag je foto in 1 korte zin motiveren, naar keuze. Vooral bij ‘G’ zal dit nodig zijn.
o Per persoon mag je maximaal 7 (5-1-1) inzenden.
• Je mag alleen foto’s van gebouwen/plekken/objecten insturen die zich nu binnen de huidige
gemeentegrenzen van Oegstgeest bevinden.
• Door het inzenden van de foto verleent de maker automatisch toestemming aan de Vereniging
om de ingezonden foto te gebruiken en te publiceren. Bij publicatie zal de Vereniging
uiteraard wel de naam van de inzender vermelden.
Jury
De jury is onafhankelijk van het bestuur van de organiserende vereniging en bestaat uit Joop Verdonk
(fotoclub Oegstgeest), Monique Shaw (beroepsfotograaf) en Sylvian Braat (architectuurwetenschapper).
Uitslag, Top 3 en Prijzen
De vereniging houdt een register bij van alle inzendingen. Door deel te nemen geeft de inzender
toestemming dat zijn/haar naam en mailadres voor de duur van de wedstrijd wordt opgeslagen.
Uit de inzendingen zal de jury een top 3 van de meest voorkomende objecten/gebouwen/plaatsen
samenstellen. Immers, als veel inzenders hetzelfde object kiezen, is dat per definitie de ‘stem van het
publiek’.
Daarnaast is de bedoeling dat ook een winnaar van mooiste foto per categorie wordt gekozen.
(Over de prijsuitreiking wordt nog nagedacht, vanwege de nu geldende beperkingen).
Uitgesloten zijn:
• Bestuursleden van de vereniging
• Het college van B&W van Oegstgeest
• Anonieme inzendingen
• Misbruik, zoals foto’s waar een conflict achter schuilt
• Politieke of maatschappelijke kritiek, maar je mag iets wel gewoon ‘lelijk’ vinden.
Correspondentie uitsluitend via bovenstaand mailadres.
Namens de Historische Vereniging Oegstgeest,
Jacques Thorn & Dineke Peddemors-Houdé

