Laatste update: 16 juli 2020
Care4Corona Fotowedstrijd
Care4Corona, een non-profit initiatief van Get Up! Holding B.V. (“Care4Corona”), organiseert
een fotowedstrijd waarbij deelnemers foto’s mogen inzenden die het onderwerp “corona”
weergeven. De drie deelnemers die volgens een onafhankelijke jury de beste, mooiste of
ontroerendste foto’s hebben ingezonden ontvangen geldprijzen. Daarnaast kan het publiek
een vierde winnaar aanwijzen door te stemmen op de favoriete foto. De fotowedstrijd is een
sociaal initiatief zonder enig winstoogmerk.
Voorwaarden
De persoon die deel wenst te nemen aan de Care4Corona Fotowedstrijd (de “Wedstrijd”) en
via het webformulier op de Care4Corona website een foto inzendt ten behoeve van de
deelname (de “Deelnemer”), stemt met zijn of haar deelname onvoorwaardelijk in met de
volgende voorwaarden (de “Voorwaarden”) en verklaart zich te allen tijde aan deze
Voorwaarden te zullen houden:
1. Looptijd Wedstrijd
1.1. De Wedstrijd begint op 23 april 2020 om 10:00 uur en eindigt op 31 juli 2020 om
middernacht (de “Looptijd”).
2. Deelname
2.1. Deelname is gratis.
2.2. De Deelnemer moet de foto zelf hebben genomen.
2.3. De Deelnemer moet in Nederland zijn vaste woon- of verblijfplaats hebben.
2.4. De Deelnemer moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van het nemen van de foto.
2.5. Foto’s kunnen gedurende de Looptijd van de Wedstrijd ingezonden worden via het
webformulier op de website van Care4Corona.
2.6. Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd, moet de Deelnemer alle gevraagde
informatie op het webformulier verstrekken, waaronder een duidelijke toelichting op
de foto.
2.7. De Deelnemer mag gedurende de Looptijd van de Wedstrijd maximaal 1 foto per dag
inzenden.
3. Eisen aan de foto
3.1. De foto moet als onderwerp “corona” hebben. Binnen dit onderwerp zijn alle thema’s
toegestaan.
3.2. De foto moet in Nederland genomen zijn.
3.3. De foto moet genomen zijn op of na 27 februari 2020 (de datum dat voor het eerst bij
een patiënt in Nederland het coronavirus is vastgesteld).
3.4. De foto mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy
van derden aantast, dan wel aanstootgevend of obsceen zijn. Het is niet toegestaan
om vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische of enige ander seksueel
getinte foto in te sturen. De foto mag geen inhoud bevatten of op enige andere manier
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handelingen promoten die illegaal zijn of anderszins niet in overeenstemming zijn met
de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen.
3.5. Bij het nemen van de foto moeten alle door de overheid geadviseerde
coronamaatregelen zijn nageleefd (onder andere met betrekking tot social distancing).
3.6. Op de foto mogen geen beelden weergegeven worden die niet overeenstemmen met
de door de overheid geadviseerde coronamaatregelen die op dat moment golden, of
die anderszins wederrechtelijk zijn.
3.7. De foto’s moeten worden aangeleverd in jpg formaat met een omvang van minimaal
2 MB.
3.8. De foto’s moeten vrij zijn van namen van de rechthebbende en/of copyrighttekens op
de afbeelding zelf.
3.9. Foto’s die naar het oordeel van Care4Corona niet voldoen aan bovenstaande eisen,
komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd en zullen direct door
Care4Corona worden verwijderd. De Deelnemer die de betreffende foto heeft
ingezonden zal tevens worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd gedurende
de Looptijd.

4. Procedure en Prijzen
4.1. Zodra volgens de onafhankelijke jury voldoende kwalitatief goede foto’s zijn
ingezonden, zal gedurende de Looptijd van de Wedstrijd op iedere doordeweekse dag
een jurylid maximaal vijf foto’s kiezen die hij/zij onder de aandacht van het publiek wil
brengen. Deze foto’s zullen in ieder geval worden getoond op de website van
Care4Corona en diens diverse social media kanalen.
Weekwinnaar
4.2. Gedurende de Looptijd van de Wedstrijd zullen voor iedere week twee winnende foto’s
worden geselecteerd uit de foto’s die in de betreffende week door de jury onder de
aandacht zijn gebracht (de “Weekwinnaars”), waarbij één Weekwinnaar gekozen
wordt door de jury en één Weekwinnaar door het publiek middels stemmen.
4.3. De Weekwinnaar van de jury zal aan het einde van de betreffende week bekend
worden gemaakt.
4.4. Het publiek krijgt na bekendmaking van de Weekwinnaar van de jury gelegenheid om
gedurende de daaropvolgende week te stemmen op de overige (maximaal) 24 foto’s.
Alleen in Nederland uitgebrachte stemmen worden meegeteld. De foto met de meeste
stemmen aan het einde van de week wordt de Weekwinnaar van het publiek.
4.5. De Weekwinnaar van het publiek voor een betreffende week wordt derhalve aan het
einde van de daaropvolgende week bekend gemaakt.
4.6. Iedere Deelnemer kan maximaal één keer Weekwinnaar van de jury en één keer
Weekwinnaar van het publiek worden.
4.7. Weekwinnaars worden bekend gemaakt via de website van Care4Corona en diens
diverse social media kanalen.
Winnaar Fotowedstrijd
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4.8. Binnen 5 weken na sluiting van de inzendingen zal de onafhankelijke jury gezamenlijk
uit alle ingezonden foto’s (dus niet alleen uit de al eerder getoonde foto’s) de volgens
haar beste 3 foto’s kiezen (de “Care4Corona Fotowedstrijd Winnaars”). Aan de
Care4Corona Fotowedstrijd Winnaars, zullen de volgende bruto geldprijzen binnen
twee weken na bekendmaking worden uitgekeerd:
4.8.1. voor de 1e prijs EUR 2.500;
4.8.2. voor de 2e prijs EUR 1.000;
4.8.3. voor de 3e prijs EUR 500.
4.9. Iedere Deelnemer kan maximaal één prijs winnen.
4.10.
De Care4Corona Fotowedstrijd Winnaars worden uiterlijk 5 weken na de
Looptijd van de Wedstrijd bekend gemaakt via de Care4Corona website en diens
social media kanalen. Care4Corona zal tevens persoonlijk contact opnemen met de
Care4Corona Fotowedstrijd Winnaars via e-mail en/of telefoon, indien deze gegevens
bekend zijn.
Winnaar Publieksprijs
4.11. Gedurende de eerste paar weken (tot een nog te bepalen en bekend te maken datum
die in ieder geval voor 31 augustus 2020 zal zijn) van de PANdemIC tentoonstelling
die vanaf 8 augustus 2020 gehouden zal worden in Museum Hilversum kan het publiek
in het museum stemmen op alle tentoongestelde foto’s.
4.12. De foto die van het publiek de meeste stemmen heeft gekregen na afloop van de de
stemperiode in het museum, wordt de Winnaar van de Publieksprijs.
4.13. De Care4Corona Fotowedstrijd Winnaars komen niet in aanmerking voor de
Publieksprijs.
4.14. Aan de Winnaar van de Publieksprijs zal een bruto geldprijs van EUR 1.000 worden
uitgekeerd binnen twee weken na bekendmaking.
4.15. De Winnaar van de Publieksprijs wordt uiterlijk 5 weken na sluiting van de inzendingen
bekend gemaakt via de Care4Corona website en diens social media kanalen.
Care4Corona zal tevens persoonlijk contact opnemen met de Winnaar Publieksprijs
via e-mail en/of telefoon, indien deze gegevens bekend zijn.
5. Gebruik foto’s en medewerking Deelnemer
5.1. De Deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat Care4Corona een tentoonstelling
zal organiseren en een boek uit zal brengen met een selectie van de ingezonden
foto’s. De Weekwinnaars, de Care4Corona Fotowedstrijd Winnaars en de Winnaar
Publieksprijs zullen in ieder geval worden opgenomen in de tentoonstelling en het
boek.
5.2. De Deelnemer zal alle medewerking verlenen aan het tot stand kunnen brengen van
de tentoonstelling en het boek, en eventueel de promotie daarvan, waaronder
inbegrepen het verstrekken van de benodigde toestemmingen of het ondertekenen
van de benodigde verklaringen daartoe.
5.3. Care4Corona zet zich in voor een correcte naamsvermelding van de Deelnemer bij de
foto.
5.4. Care4Corona en de juryleden zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor
beeldgebruik door derden.
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5.5. Op verzoek van Care4Corona zal de Deelnemer binnen 1 week een hoge resolutie
jpg of tiff bestand van de betreffende foto(‘s) aanleveren, o.a. ten behoeve van de
tentoonstelling of het boek.
5.6. Op verzoek van Care4Corona zal de Deelnemer meewerken aan een interview over
zichzelf en over de ingezonden foto, alsook een foto van zichzelf beschikbaar stellen.
6. Intellectuele eigendomsrechten en privacy
6.1. De Deelnemer verklaart de maker, eigenaar en rechthebbende te zijn van de
ingezonden foto’s.
6.2. De foto’s mogen geen inhoud bevatten die een inbreuk vormt op de rechten van een
ander, waaronder inbegrepen intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.
6.3. De Deelnemer verklaart dat hij/zij alle benodigde toestemmingen heeft om de foto in
te zenden voor de Wedstrijd, waaronder toestemming van personen op de foto om
zijn/haar beelden te gebruiken voor deelname aan de Wedstrijd en de eventuele
publicatie van de foto in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Deelnemer zal
de betreffende personen informeren over deze Voorwaarden. Indien de foto
afbeeldingen bevat van minderjarigen, verklaart Deelnemer dat hij/zij tevens
toestemming heeft van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de minderjarige.
Op verzoek van Care4Corona moet de Deelnemer binnen 1 week een
modelvrijwaringsverklaring (‘quitclaim’) verstrekken.
6.4. De Deelnemer vrijwaart Care4Corona, de individuele juryleden en alle betrokken
personen voor alle aanspraken van derden wegens, onder andere, inbreuk op hun
(intellectuele eigendoms)rechten en/of privacyrechten en van alle daarmee gemoeide
schade en kosten.
6.5. De Deelnemer geeft Care4Corona het ongelimiteerde, onherroepelijke, nietexclusieve recht voor publicatie en gebruik van de ingezonden foto op de Website, de
media, waaronder social media, online en gedrukt, in verband met de Wedstrijd, de
tentoonstelling, het boek, video’s en alle daarmee samenhangende promotionele
activiteiten zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding.
7. Overige bepalingen
7.1. De keuzes en beslissingen van de (individuele) juryleden zijn bindend en hierover kan
niet gecorrespondeerd worden.
7.2. Winnaars van een geldbedrag zullen Care4Corona binnen één week na
bekendmaking alle benodigde informatie verstrekken om de uitkering van het
geldbedrag mogelijk te maken.
7.3. De ingezonden foto’s zullen worden verwijderd na afloop van de Wedstrijd, tenzij de
foto’s worden opgenomen in het boek of onderdeel zullen uitmaken van de
tentoonstelling.
7.4. Care4Corona, de juryleden, overige betrokkenen en ingeschakelde derden zijn niet
aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met de Wedstrijd.
7.5. Care4Corona is gerechtigd de Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de
Wedstrijd en/of geen prijs uit te keren indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige of
misleidende informatie heeft verstrekt of op andere wijze heeft gehandeld in strijd met
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de Voorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter
beïnvloeding van de Wedstrijd (zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van software,
scripts of bots om stemmen te genereren).
7.6. Care4Corona kan de Voorwaarden op elk moment wijzigen. Bij materiële wijzigingen,
maakt Care4Corona dit duidelijk bekend via een bericht op de website van
Care4Corona: www.care4corona.nl.
7.7. Care4Corona behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken
en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen,
zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de
Deelnemers.
7.8. In gevallen waarin de Voorwaarden niet voorzien, zal een bindend besluit worden
genomen door Care4Corona.
7.9. Op deze Wedstrijd en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor alle
geschillen die voortvloeien uit de Wedstrijd en de Voorwaarden is de rechter te
Amsterdam bevoegd.
7.10. Eventuele klachten, bezwaren en vragen in verband met de Wedstrijd kunnen aan
Care4Corona kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een bericht
via fotowedstrijd@care4corona.nl.
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