Actievoorwaarden Kerkbalans fotowedstrijd 2019
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Kerkbalans Fotowedstrijd 2019, ‘Jouw kerk in beeld’ (verder te
noemen: ‘de wedstrijd’) van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) .
Algemeen

Het betreft een tijdelijke wedstrijd. De wedstrijd loopt van 15 augustus 2018 tot en met 2 februari 2019

Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden. De ICG behoudt zich het recht om
deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Deelname aan deze actie staat open voor iedereen die lid is van de deelnemende kerkgenootschappen aan
Kerkbalans, te weten. Rooms-Katholieke Kerk, Protestantse Kerk in Nederland en Oud-Katholieke Kerk.
(amateur en professional), met medewerkers en personen direct betrokken bij de ICG en organisatie van
Kerkbalans.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Privacy

Houd bij het maken van foto’s rekening met de privacy van diegene(n) die je fotografeert. Vraag toestemming
om te fotograferen en om de foto in te zenden voor de fotowedstrijd. En let op: wanneer je kinderen fotografeert
is zelfs schriftelijke toestemming van de ouders nodig.

Actie Kerkbalans gaat er vanuit dat de ingezonden foto’s met toestemming zijn gemaakt en neemt geen
verantwoordelijkheid voor de ingezonden foto’s.
Speelwijze

Via fotowedstrijd@kerkbalans.nl kun je tot en met 14 december 2018 uw inzending indienen, die moet voldoen
aan de voorwaarden.

De winnaars krijgen een Kerkblik-award en een masterclass fotograferen door Ramon Mangold.
Er zijn de volgende drie categorieën qua foto-onderwerp:

Vieringen op zondag

Onderlinge betrokkenheid

Betrokkenheid in dorp of stad
Daarnaast is er ook een publieksprijs.

Iedere deelnemer mag maximaal inzenden.

Op www.facebook.com/kerkbalans zijn de geselecteerde inzendingen zichtbaar die meedingen naar de vakjuryof publieksprijs.
Voorwaarden
 Beeldmanipulatie oftewel het toevoegen of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van
de foto verandert is niet toegestaan.

Om mee te doen moet je lid zijn van een van de drie organiserende kerkgenootschappen van Kerkbalans.

De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het
portretrecht. De ICG is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of
portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).

De inzender geeft de ICG d.m.v. inzenden toestemming om de foto(’s) online te publiceren, in het
campagnemateriaal te gebruiken.

Het landelijke team Kerkbalans screent de foto’s op het criterium dat zij een positieve bijdrage leveren aan de
Actie Kerkbalans.

Pornografisch-, sexueel-, gewelddadig-,en/of aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst en/of verwijderd.
De werkgroep Communicatie van de ICG houdt zich het recht voor fotomateriaal te weigeren. Alle eventueel
hieruit voorvloeiende kosten komen voor rekening van inzender.
Winnaars

Uit alle ingezonden foto’s selecteert het campagneteam Kerkbalans een shortlist en de vakjury
kiest daaruit een winnaar.
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De publieksprijs gaat naar de foto met de meeste likes in het fotoalbum op www.facebook.com/kerkbalans, mits
deze voldoet aan alle voorwaarden. De likes moeten binnen de Kerkbalans pagina gegeven zijn, niet op externe
profielen.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het opgegeven e-mail adres.
De foto’s van de winnaars worden gepubliceerd binnen het netwerk van de ICG (print en online), inclusief
naamsvermelding en jury commentaar.
Winnaars moeten hun foto zonder watermerk aan ICG beschikbaar stellen voor publicatie.
Zowel de winnaars van de vakjury als de winnaar van de publieksjury ontvangen een prijs.
De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Stemmen

Op www.facebook.com/kerkbalans kun je een foto kiezen die je de mooiste weergave van het thema vindt. De
inzending met de meeste likes wint de publieksprijs. Per e-mailadres kan aan elke foto die op Facebook
zichtbaar is, maximaal één stem worden gegeven.

De stemprocedure verloopt als volgt: je gaat naar de Facebookpagina van Kerkbalans. Hier bekijk je het
fotoalbum ‘Fotowedstrijd’. Je drukt de knop ‘like’ of ‘vind ik leuk’ bij de foto waarop je wilt stemmen. Je kunt op
meerdere foto’s stemmen. Per foto kun je maar één keer stemmen.

Alleen wanneer je in het fotoalbum op de Facebookpagina van Kerkbalans hebt gestemd, is je stemming
voltooid. Likes/vind ik leuks op foto’s die iemand op eigen profiel heeft geplaatst, worden niet meegeteld.
Aansprakelijkheid

De ICG, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

De ICG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen,
als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

De ICG is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
Slotbepalingen

De ICG kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen en kan de actie ook op ieder moment beëindigen.

De ICG en de door haar ingeschakelde hulppersonen bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaar
tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaar.

De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt in het kader van Kerkbalans 2019. Deze gegevens
zullen niet worden verstrekt aan derden.

Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder
uitdrukkelijke toestemming van de ICG.

Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden.
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