
 
 
Reglement Najad Fotowedstrijd  
 
1. Algemeen 
De fotowedstrijd wordt georganiseerd door het bestuur. Bij de Fotowedstrijd gaat het om de kunst en de 
kunde van het fotograferen van leden en de relatie met de Najad zeiljachten en het zeilen. 
 
2. Inzending  & voorwaarden 
Leden kunnen foto’s inzenden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 Een lid mag maximaal 3 foto’s inzenden, slechts 1 foto dingt mee naar de 5 genomineerde foto's. 

 De ingezonden foto’s moeten door het lid zelf, familie of door een van zijn bemanningsleden 
gemaakt zijn.  

 De foto moet een jpeg-bestand zijn. Formaat is liggend (landscape). Bij voorkeur 1200-1600. Hoe 
groter het aantal pixels van de foto hoe beter de kwaliteit.  

 Foto’s dienen genomen te zijn in het jaar dat de fotowedstrijd wordt gehouden.  

 Bij de selectie zal de jury ook letten op herkenbare Najad-elementen (dit is dus geen harde eis). 

Bij inzending dienen naam, scheepsnaam en contactgegevens te worden vermeld, alsmede de plaats 

waar en de datum waarop de foto’s zijn genomen (niet  op de foto zelf). Bewaar voor alle zekerheid ook 

zelf de originele foto! 

 

3. Deelname 

Alleen Najad-leden mogen deelnemen. 

Juryleden en hun partners/familieleden zijn uitgesloten van deelname. 

 

4. Auteursrechten 

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden foto’s te bezitten en dienen de organisatoren 

te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft het lid toestemming om, zonder enige vergoeding, de foto op 

de website van de Najad Club te plaatsen of in andere uitingen van de Najad Club te gebruiken (bv 

ledenboekje of e-mails). Indien het lid niet zelf de fotograaf is, garandeert hij dat de fotograaf deze 

toestemming heeft gegeven. De Najad Club zal deze foto’s niet aan derden overdragen.  

 

5. Jury 

De jury van de fotowedstrijd bestaat uit Najad-leden, die affiniteit hebben met fotografie of kunst danwel 

een rol vervullen in bestuur of commissies. De jury behoudt zich het recht voor om foto’s die niet aan de 

eisen voldoen, niet te plaatsen. Het oordeel van de jury is uitsluitend en bindend. 

 

6. Genomineerde en winnende foto & prijsuitreiking 

Uit alle inzendingen worden, door de jury, vijf genomineerde foto’s geselecteerd. Deze worden geplaatst 

op de Najad site. Leden kunnen hun stem eenmalig uitbrengen voor de plaatsen  1e, 2e, en 3e. 

Bekendmaking van de winnende foto vindt plaats tijdens de Algemene ledenvergadering. De winnende 

foto wordt geplaatst in de fotocarrousel op de homepage. De niet-winnende foto’s worden elders op de 

site gepubliceerd na bekendmaking van de winnende foto. Het bestuur behoudt het recht om ingezonden 

foto’s eventueel te zijner tijd te gebruiken voor de fotocarrousel. De makers worden beloond met een 1e, 

een 2e en een 3e prijs. Het oordeel van de jury is uitsluitend en bindend. 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het bestuur na overleg met de jury en het betrokken 

lid. 
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