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Fotowedstrijd “het feest van de natuur” 
50 jaar IVN De Bilt 
 
In het kader van het 50 jarige jubileum van IVN De Bilt organiseren we een fotowedstrijd met 
een aantal leuke prijzen. Voor deze wedstrijd zijn we op zoek naar unieke natuurfoto’s waarop 
het feest van de natuur is vastgelegd. En dan speciaal de natuur van dicht bij huis; het liefst 
uit de regio De Bilt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vlinder met mooie felle kleuren, jonge 
beestjes, spelende natuur of een veld vol bloemen.  
Je kunt meedoen door jouw unieke foto voor 21 oktober te mailen naar 
communicatie@ivndebilt.nl onder vermelding van “fotowedstrijd het  feest van de natuur”.  
Verder vragen we je een korte toelichting te geven op je foto (maximaal 12 woorden). De 
ingezonden foto’s worden beoordeeld op feestelijkheid, originaliteit en creativiteit.  
Op 8 november 2018, de jubileum datum van IVN De Bilt worden de winnaars bekend 
gemaakt. Naast een juryprijs is er ook een publieksprijs. De winnaars ontvangen in elk geval 
een ingelijste afdruk van hun  winnende foto. Daarnaast worden de winnaars  getrakteerd op 
een feestelijke taart.   
Wil je meedoen?  Alle details (spelregels en voorwaarden) kun je hier bekijken. 
 
Spelregels en voorwaarden fotowedstrijd:  

• Je foto  moet op een of andere manier te maken hebben met “het feest van de natuur”.  

• De foto dient  dicht bij huis te zijn genomen. 

• Je geeft een korte toelichting van je ingezonden foto (maximaal 10 woorden) 

• Deelname aan de fotowedstrijd is mogelijk tot  uiterlijk 21 oktober 2018. 

• Foto’s dienen te worden gemaild naar communicatie@ivndebilt.nl onder vermelding van “fotowedstrijd - Het 
feest van de natuur”. 

• Foto’s dienen minimaal een grootte van 300 DPI ofwel 3500 x 4700 pixels te hebben 

• Er mogen maximaal 2 foto’s worden ingezonden,  per adres wordt slechts 1 winnaar gekozen. 
De winnaars wordt bekend gemaakt op 8 november 2018, het jubileum datum van IVN De Bilt. 
De winnaars krijgen in elk geval een ingelijste afdruk van hun winnende foto. Daarnaast worden de 
winnaars getrakteerd op een feestelijke taart. 

• Door deel te nemen aan de fotowedstijd doen je afstand van de rechten op het ingezonden fotomateriaal. 

• Je ingezonden foto’s kunnen worden gebruikt voor PR doeleinden van het IVN, Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid. We zullen hierbij  je naam vermelden. 

• Foto’s waarop namen van personen, organisaties, locaties, plaatsen, data en/of andere informatie staan die 
verwijzen naar de inzender, worden uitgesloten van deelname. 

• Op de foto’s mogen ook mensen in de natuur staan. Daarbij dienen wel de portretrechtregels in acht 
genomen te worden. De fotograaf draagt de verantwoordelijkheid om goedkeuring van de geportretteerde 
te vragen indien de persoon duidelijk herkenbaar in beeld is. 

• De winnende foto’s worden getoond op onze sociale mediakanalen van het IVN, Instituut voor 
Natuureducatie. 

• Over de nominatie en verkiezing van de winnende foto’s wordt niet gecorrespondeerd. 

• De prijs is niet inwisselbaar voor geld. 

• In alle gevallen waar niet in is voorzien beslist de organisatie. 

 

Versie 18-06-2018 


