
Reglement  fotowedstrijd ‘Ode aan het Oer-IJ landschap' 

          

Het jaar 2021 staat in het teken van 'Ode aan het landschap'. Stichting Oer-IJ organiseert voor 

amateurs een fotowedstrijd onder het motto  ‘breng een Ode aan het Oer-IJ landschap’. 

      

Wat?      

Het gaat vooral om het fotografisch vastleggen  van authentieke elementen in het zo gevarieerde 

Oer-IJ gebied; een voormalig getijdenlandschap met in het stroomgebied sporen van de 

rivierbedding, restanten van de krekenstructuur, eeuwenoude dijken en nog herkenbare 

strandwallen. Deelnemers hebben de artistieke vrijheid  om vanuit hun betrokkenheid bij de groene 

omgeving  ook teloorgang of bedreigingen in beeld te brengen.  

Foto’s mogen per mail via ode@oerij.eu  digitaal worden aangeleverd. Bij meerdere of zwaardere 

bestanden kan het gratis programma van We Transfer worden gebruikt. 

      

Deelname      

Inzendingen mogen niet eerder bekroond en/of gepubliceerd zijn.  

De wedstrijd loopt van 12 mei tot en met 15 september 2021. 15 september is de uiterlijke 

inzenddatum. De organisator is niet verantwoordelijk voor verloren gegane inzendingen.  

De deelnemer stuurt zijn inzending via mail naar: ode@oerij.eu   

Een volledige inzending bestaat uit een of meer foto’s  en de contactgegevens van de deelnemer: 

voornaam, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. 

   

Verloop van de wedstrijd    

De organisator laat tussen 15 september en 30 september 2021 de betreffende deelnemers weten 

dat zij gewonnen hebben en nodigt hen uit op de prijsuitreiking op 2 oktober 2021 in museum Huis 

van Hilde te Castricum. 

De uitspraak van de jury is bindend. Over de uitspraak van de jury en het juryverslag wordt geen 

discussie aangegaan. Tegen de beoordeling van de jury kan niet in beroep gegaan worden. 

      

Prijzen      

 1e prijs: Exclusieve OER-IJ excursie met  partner o.l.v. Oer-IJ gids + fietsrouteboekje, 2e prijs: OER-IJ 

Atlas +fietsrouteboekje, 3e prijs: 20 euro + fietsrouteboekje. 
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Algemeen      

De deelnemers behouden het auteursrecht over hun foto’s, maar geven de organisator toestemming 

om hun inzendingen in het kader van deze wedstrijd te publiceren en/of te exposeren met 

vermelding van de naam van de fotograaf  zonder dat zij daarvoor een vergoeding kunnen eisen. 

9. De organisator sluit de volgende deelnemers uit: deelnemers die plagiaat plegen, onder  meerdere 

namen inschrijven of zich op een andere manier aan fraude schuldig maken. 

10. De organisator gaat er van uit dat ouder/voogd (van een minderjarige deelnemer) op de hoogte is 

van het wedstrijdreglement, toestemming geeft tot deelname en er op toeziet dat alle 

auteursrechtelijke verwachtingen worden nageleefd. 

11. Wie deelneemt aan de wedstrijd, verklaart zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement. 

      

Contact      

Heeft u vragen of opmerkingen? Deze kunt u sturen naar: ode@oerij.eu . 
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