Algemene voorwaarden voor de Syngenta Fotowedstrijd 2012/2013
De Syngenta Fotowedstrijd is een wereldwijde fotowedstrijd die zich richt op de visuele
ontdekking van wereldwijde uitdagingen. De wedstrijd van 2012/2013 richt zich op de relatie
tussen landelijk en stedelijk met de bijkomende spanningen tussen deze twee omgevingen.
De jury benadrukt het internationale perspectief van de Syngenta Fotowedstrijd. De jury
selecteert drie winnaars voor de Open Competitiecategorie en drie winnaars voor de
Professionele Commissiecategorie. Aan de winnaar van de Professionele Commissie wordt
een commissieproject toegekend.
Ingezonden foto's kunnen worden gebruikt in een reeks internationale tentoonstellingen en
symposia die zijn bedoeld voor het opstarten en stimuleren van een dialoog over belangrijke
wereldwijde uitdagingen.
Wie kan er meedoen:




Professionele- en amateurfotografen die op 15 januari 2013 18 jaar of ouder zijn.



Inzendingen dienen niet via agenten of derden te worden ingediend, tenzij een
fotograaf uitdrukkelijk een agent of galerie heeft aangewezen om namens hem/haar
op te treden.

Deelnemers mogen niet betrokken zijn bij de organisatie of de beoordeling van de
Syngenta Fotowedstrijd 2012/2013.

Wat moet ik inzenden voor de Open Competitie:




Maximaal drie individuele foto's.
Persoonlijke gegevens.

Wat moet ik inzenden voor de Professionele Commissie:




Twee tot tien foto's die samen een serie vormen.
Persoonlijke gegevens, een kunstenaarsverklaring en een beschrijving van het
voorgestelde project in de Engelse taal met een gedetailleerd begrotingsvoorstel. Het
Commissievoorstel dient maximaal vijfhonderd woorden te bevatten en zal
vertrouwelijk worden behandeld.

Belangrijke informatie over de foto's:



Foto's dienen te worden ingediend in .jpg-formaat, met minimaal 300 dpi en minstens
1200 x 2500 pixels, maximaal 5 MB, in kleur of zwart-wit.




De foto's dienen in de afgelopen tien jaar te zijn genomen (vanaf 1 januari 2002).



Ingezonden foto's mogen niet worden ingediend voor een andere fotowedstrijd,
totdat de resultaten van de Syngenta Fotowedstrijd zijn gepubliceerd.



Alle ingezonden foto's dienen het werk te zijn van de persoon die de afbeeldingen
inzendt.



Deelnemers aan de Syngenta Fotowedstrijd garanderen dat zij eigenaar zijn van de
ingezonden foto’s en alle daarop berustende auteursrechten. Dit houdt mede in,

Ingezonden foto's mogen geen prijzen hebben gewonnen in enige andere
fotowedstrijd.

1

maar is niet beperkt tot, de schriftelijke toestemming voor het gebruik van portretten
van identificeerbare derden (door middel van een verklaring afstand portretrecht).



Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat Syngenta's
gebruik van enige ingediende foto's niet tot gerechtelijke vorderingen zal leiden en de
deelnemer zal Syngenta niet aansprakelijk houden voor eventuele dergelijke
orderingen die worden ingediend tegen Syngenta.



De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij of zij geen rechten van derden overtreedt
door foto's naar Syngenta in te zenden voor deelname aan de Syngenta
Fotowedstrijd en door Syngenta toestemming te geven voor gebruik, zoals
beschreven in deze Algemene voorwaarden.

Waar moet ik inzenden:



Foto's dienen te worden ingezonden via de website van Syngenta Fotowedstrijd
(www.syngentaphoto.com).



Inzendingen via e-mail of op papier worden niet geaccepteerd en eventueel
ingezonden afdrukken worden niet retour gezonden.

Wanneer kan ik inzenden:




Alle inzendingen dienen vóór 15 januari 2013 te worden ingediend.
Inzendingen die te laat, onleesbaar, onvolledig, beschadigd of aangetast zijn worden
niet geaccepteerd.

Prijzen:



De volgende prijzen zullen worden toegekend in de Open Competitiecategorie (in
US$ of een gelijkwaardig waarde in lokale valuta):
- Eerste prijs: $ 5000
- Tweede prijs: $ 3000
- Derde prijs: $ 2000



De volgende prijzen zullen worden toegekend in de Professionele
Commissiecategorie (in US$ of een gelijkwaardig waarde in lokale valuta):
- Eerste prijs: $ 15.000 + tot $ 25.000 voor het commissieproject
- Tweede prijs: $ 10.000
- Derde prijs: $ 5000

Licentierechten:



De auteursrechten van alle foto's die worden ingezonden voor de Syngenta
Fotowedstrijd blijven bij de desbetreffende deelnemers.



Iedere deelnemer verleent Syngenta wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke en
eeuwige toestemming om enige of alle van de ingezonden foto's te vertonen in enig
materiaal in verband met de Syngenta Fotowedstrijd. Foto's die worden ingezonden
voor de wedstrijd zullen niet worden gebruikt voor enig ander doel (zoals
commerciële reclame- of marketingactiviteiten voor Syngenta-producten).



Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid en biedt geen schadeloosstelling aan
deelnemers tegen gerechtelijke vorderingen van derden voor schending van hun
beweerde rechten op enige foto die wordt ingezonden voor de wedstrijd. Indien er
een gerechtelijke vordering wordt ingediend, moet de deelnemer (de houder van de
auteursrechten) Syngenta schadeloosstellen voor alle gerechtelijke bijstand en
proceskosten van Syngenta voor de verdediging van haar zaak, inclusief eventuele
honoraria voor advocaten en juridische kosten, evenals eventuele verwante
schadevergoeding en boetes.
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De deelnemer stemt ermee in op het internet te worden genoemd als de fotograaf en
om informatie te verstrekken over zichzelf, over de foto('s) en over het geplande
commissieproject.



Er zal een afzonderlijke overeenkomst worden ondertekend tussen de winnaar van
het commissieproject en Syngenta en deze overeenkomst zal de rechten van het
commissieproject bepalen.

Overige belangrijke informatie:



Inzendingen die niet voldoen aan de regels worden gediskwalificeerd en worden niet
door de jury beoordeeld.



Het contact leggen met en/of het lobbyen bij juryleden of organisatoren/adviseurs
van de wedstrijd zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie van de Syngenta
Fotowedstrijd.



Syngenta behoudt zich het recht voor om de competitie op ieder willekeurig moment
op te schorten, te annuleren of aan te passen.



Syngenta neemt de kwestie van persoonlijke gegevens en privacy zeer serieus. Alle
geboden informatie wordt op veilige wijze bewaard en zal uitsluitend worden gebruikt
voor het doel waarvoor het werd ingezonden.



Door inzending bevestigt de deelnemer automatisch in te stemmen met alle
voorwaarden en regels.



Op de voorwaarden is het materieel recht van Zwitserland van toepassing, met
uitsluiting van conflict van rechtsbeginselen. De plaats van jurisdictie is Bazel,
Zwitserland.
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