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CALUMET’S FOTOWEDSTRIJD

DE FOTOWEDSTRIJD VOOR FOTOGRAFEN, DOOR FOTOGRAFEN

Wij nodigen hierbij alle fotografen uit voor
de Calumet fotowedstrijd!
Thema: Frozen movement
Heb je een appel gefotografeerd die in het water valt?
Een hond die z‘n tanden in een bal zet?
Of verras je ons met iets geheel nieuws?
Laat het ons zien!
Toon ons je foto‘s en wie weet word je hiervoor beloond!
Haal alles uit jouw camera en verbaas ons en alle mede-fotografen
met de perfecte “Frozen movement“-foto.
Je kunt je foto nog tot en met 29-06-2017 naar
fotowedstrijd@calumetphoto.nl insturen.
De selectie van de 31 beste foto’s wordt van 1-7 tot en met 31-07-2017
op onze Facebook-pagina (www.facebook.com/CalumetPhotoNL)
geplaatst.
De winnaar is op 01-08-2017 om 12 uur ´s middags bekend en wordt
bepaald door het aantal likes op de foto.
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Win fantastische prijzen van Canon,
Manfrotto en compagnon!
1ste plaats: Canon EOS M6 body zwart + M15-45 IS STM
2de plaats: Manfrotto BeFree reisstatief blauw
3de plaats: compagnon „the bold strap“ (kleur naar keuze)
Aan het eind van de rit bepaalt de Calumet community door
middel van likes welke foto als winnaar uit de bus komt!
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DEELNAMEFORMULIER
Voornaam

Achternaam

Straat, huisnummer

Postcode, woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Bestandsnaam (bijvoorbeeld jan-smit-01.jpg)

Bestandsnaam (bijvoorbeeld jan-smit-02.jpg)

Bestandsnaam (bijvoorbeeld jan-smit-03.jpg)

Bestandsnaam (bijvoorbeeld jan-smit-04.jpg)

Thema: Frozen movement
Calumet Photographic houdt een fotowedstrijd.
Deelnemen loont zich, want er zijn mooie prijzen te winnen!
De foto’s worden door Calumet Photographic uitsluitend voor de fotowedstrijd gebruikt.
De foto’s moeten per mail worden ingestuurd samen met het ingevulde deelnameformulier.
Ieder los fotobestand mag niet groter zijn dan 2 MB. Stuur deze (met beschrijving en zonder watermerk) op naar fotowedstrijd@calumetphoto.nl. Hierna krijg je een automatische deelnamebevestiging. De ingestuurde foto’s mogen niet naar andere fotowedstrijden gestuurd zijn/worden. Vragen?
Stuur een mailtje naar fotowedstrijd@calumetphoto.nl.
Met deze handtekening garandeer ik dat ik de enige ben met rechten van deze foto en als auteur
vrij over deze foto kan beschikken. Daarnaast bevestig ik dat de foto vrij is van rechten van een
derde partij. Ik ben verantwoordelijk voor gemaakte schade die bij Calumet Photographic ontstaat
wanneer er toch problemen optreden met de rechten van bijvoorbeeld een derde persoon. De foto
mag door Calumet Photographic kosteloos gebruikt worden voor reclame en berichten, zolang dit
samenhangt met de fotowedstrijd. Hierbij wordt de naam van de fotograaf altijd vernoemd. Een uitbetaling van de prijs is niet mogelijk. Deze beslissing is definitief. Likes mogen niet gekocht worden
en Calumet Photographic gebruikt geen foto’s die controversieel zijn (bijvoorbeeld pornografisch
of racistisch). De foto’s moeten worden ingeleverd tot en met 29-06-2017. De winnaar staat vast op
01-08-2017 om 12 uur en wordt gekozen aan de hand van de meeste likes.
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