
 

Reglement voor deelname aan de  

Fotowedstrijd “Magic Moments”2019-2020 

 

Art.1. U bent deelnemer aan deze wedstrijd door het deelnameformulier, dat u op de website van Scott Bilsen 

Travel aantreft onder het hoofdstuk “Laatste Nieuwtjes” en “Fotowedstrijd Magic Moments”volledig in te 

vullen en aan Scott Bilsen Travel op te sturen. U ontvangt een bewijs van ontvangst van uw deelname. 

Art.2. U -hierna deelnemer te noemen- verklaart door inzending van uw foto eigenaar en rechthebbende te zijn 

van de ingezonden foto, geen inbreuk te plegen op copyright of beeldrechten van een ander en toestemming 

te hebben verkregen van eventueel geportretteerden om deel te nemen aan deze wedstrijd.  Tevens vrijwaart 

deelnemer SBT van alle mogelijke aanspraken van derden dienaangaande. Een en ander op straffe van 

diskwalificatie, met terugwerkende kracht. 

Art.3. Deelnemer blijft te allen tijde rechthebbende. SBT mag deelnemers foto enkel voor reclamedoeleinden 

gebruiken na verkregen toestemming van deelnemer. 

Art.4. Deelnemers dient 16 jaar of ouder te zijn. 

Art.5. Ingezonden foto of foto’s mogen kleuren- dan wel zwart/witafbeelding zijn. 

Art.6. De ingezonden foto dient een minimale beeldgrootte te hebben van 1200x1200 pixels en een maximale 

bestandsomvang van 10Mb. 

Art.7. De ingezonden foto dient te worden aangeleverd als JPG-formaat of Jpeg/png/gif. 

Art.8. het samenvoegen van fotomateriaal of het maken van collages is niet toegestaan. Het fotomateriaal 

dient evenmin voorzien te zijn van een watermerk. 

Art.9. Fotomateriaal dat kan worden aangemerkt als een commerciële reclame-uiting wordt niet in 

behandeling genomen. 

Art.10. Deelnemers foto dient gemaakt te zijn in 2019 of 2020. Uiterste inzending is 31 dec. 2020 - 24.00 uur. 

Art.11. De jury heeft het recht zonder opgaaf van redenen deelnemers ingezonden foto van deelname uit te 

sluiten. Deelnemers foto dient op geen enkele wijze aanstootgevend te zijn of in strijd met de goede smaak en 

zeden dan wel op enigerlei wijze blijk te geven aan uitingen van discriminatoire aard. 

Art.12. Deelnemer verleent aan SBT toestemming de ingezonden foto zichtbaar te maken op de website, niet 

dan na verkregen toestemming daartoe inclusief naamsvermelding. 

Art.13. Deelnemer blijft te allen tijde gerechtigd de door hem verstrekte goedkeuring ten aanzien van de 

verwerking voor marketingdoeleinden in te trekken. 

 

Art.14. Uit alle ingezonden foto’s kiest de jury -bestaande uit op de website weergegeven vijf personen- op 2 

januari 2021 de winnaar van de eerste prijs alsmede die van de 2e en 3e prijs. De eerste prijs bestaat uit een 

dinerbon ter waarde van 300,- te besteden bij restaurant De Pastorie Michelin, Lichtaart, België. De tweede 

als ook derde prijs bestaat uit een fles Champagne Bollinger. Alle winnaars zullen per e-mail worden op de 

hoogte gesteld alsmede op de website bekend gemaakt op 3 januari 2021. 

Art.15. Alle door deelnemer aan SBT verstrekte gegevens zullen conform de vigerende AVG-voorwaarden door 

SBT worden verwerkt en bewaard. 

Art.16. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de jury. Over beslissing kan niet worden 

gecorrespondeerd. 

Art.17. Door inzending van deelnemers foto of foto’s verklaart deelnemer zich bekend en akkoord met de in dit 

Reglement geformuleerde voorwaarden en condities. 

 


