Officiële spelregels Instagram foto
challenge #GLOWphoto19

1) Omschrijving van de wedstrijd
De #GLOWphoto19 fotowedstrijd is een
initiatief van GLOW Eindhoven en wordt mede
mogelijk gemaakt door Dinner in Motion. De
winnaar van de wedstrijd ontvangt een
waardebon voor een volledig verzorgd diner
voor 2 personen (t.w.v. €198,-) bij restaurant
Dinner in Motion in Eindhoven. De winnaars
worden geselecteerd door GLOW Eindhoven.
De winnaars ontvangen een melding via
Instagram chat. Door deel te nemen aan de
wedstrijd, accepteert en stemt elke deelnemer
onvoorwaardelijk in met de officiële regels, die
in alle opzichten definitief en bindend zijn.
2) Wie mee mag doen
De wedstrijd is vrij voor iedereen om aan mee
te doen, of je nu een professionele fotograaf
bent of een hobbyist die foto's maakt met
zijn/haar telefoon.
3) Hoe mee te doen
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je
een Instagram account hebben. Upload tijdens
de periode van inzending je inzending naar je
Instagram account met de hashtag
#glowphoto19 en tag het account
@gloweindhoven. Nadat je je inzending hebt
geüpload naar je Instagram account, inclusief
hashtag en tag, doe je officieel mee. Je
Instagram account moet zo zijn ingesteld dat je
profiel openbaar is, zodat we je inzending
kunnen ontvangen. Door de hashtag te
gebruiken, erken je en ga je ermee akkoord
dat we het recht hebben je bericht te streamen
via de Instagram-API of de afbeelding
anderszins te gebruiken voor de promotie van
de fotowedstrijd of promotie voor het
evenement GLOW Eindhoven door organisator
Eindhoven247. De inzending moet voldoen
aan de volgende "Aanmeld vereisten":
(i) de inzending moet je eigen originele en niet
eerder gepubliceerde werk zijn. Het werk mag
niet eerder gebruikt zijn door of in opdracht
gemaakt zijn van derden;

(ii) de inzending mag geen beelden bevatten
die obsceen, pornografisch, lasterlijk of
anderszins aanstootgevend zijn.
(iii) de deelnemer moet op verzoek alle
passende toestemmingen en vrijgaven voor de
inzending kunnen verstrekken, inclusief
toestemming van alle personen die op de foto
verschijnen en locatie vrijgaven voor alle
herkenbare locaties.
Van zaterdag 9 november 2019 t/m zaterdag
16 november 2019 heb je de mogelijkheid om
je inzending te uploaden. Op dinsdag 19
november 2019 maken we de winnaar bekend.
4) Winnaars selecteren / beoordelen
Aan het einde van elke periode van inzending,
controleren en beoordeelt GLOW Eindhoven
de inzendingen. We beoordelen de foto op
uitvoering van het thema Living Colors,
creativiteit en originaliteit, herkenbaarheid van
GLOW Eindhoven en fotografische kwaliteit.
5) Prijs
De winnaar ontvangt een waardebon voor een
volledig verzorgd diner voor 2 personen bij
Dinner in Motion in Eindhoven (t.w.v. €198,-).
Daarnaast wordt de winnende foto
gepubliceerd op de Instagram feed van GLOW
Eindhoven.
6) Regels betreffende potentiële winnaars
We nemen contact op met de winnaar via
Instagram chat. Vervolgens vragen we de
winnaar om ons de originele foto te sturen (in
hoge resolutie). Als de geselecteerde winnaar
niet binnen 48 uur reageert, hebben we het
recht om de geselecteerde winnaar te
diskwalificeren, die daarmee zijn/haar recht om
de prijs te claimen verliest. Door een prijs te
accepteren, stemt de winnaar ermee in dat
GLOW Eindhoven, zonder enige beperking of
verdere compensatie zijn of haar naam,
schermnaam en de ingezonden foto mogen
gebruiken ter promotie van het evenement
GLOW Eindhoven of enige andere promotie
voor de stad Eindhoven door Eindhoven247.

