Wedstrijdvoorwaarden SO2014
Algemene voorwaarden
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De wedstrijd staat open voor alle professionele, in opdracht werkende fotografen en eindejaars-fotografiestudenten.
Voordat je kan meedoen met de wedstrijd moet je je op de SO2014 website aanmelden.
Je ontvangt dan per e-mail een bevestiging of je bent toegelaten tot de wedstrijd.
Inzenden gaat digitaal via de SO2014 website.
Je kan één inzending insturen.
PANL leden kunnen gratis hun inzending uploaden. Leden van de FotografenFederatie betalen 50 euro en nietleden 100 euro om hun werk te kunnen uploaden.
Betaling van de inzending gaat via de SO2014 website.
Je inzending wordt geaccepteerd nadat je met de voorwaarden akkoord bent gegaan en voor de inzending hebt
betaald.
Indien een inzending wordt genomineerd, wordt dit werk gepubliceerd in het SO2014 jaarboek.
Hiervoor betaalt de fotograaf (zowel leden van PANL als niet-leden) 250,00 euro.
Alle genomineerde fotografen verplichten zich bij het accepteren van de voorwaarden tot het betalen van 250,00
euro voor hun plaatsing in het SO2014 jaarboek.
Betaling van de publicatie in het SO jaarboek gaat op basis van een factuur. Het bedrag dient binnen 14 dagen na
bekendmaking van de nominaties betaald te worden.
Alle beelden kunnen deel uitmaken van de SO2014 expositie. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden
gebracht.
Alle hierboven genoemde gedragen zijn exclusief 21% BTW.
SO is een initiatief van de Vereniging PANL. Bij acceptatie van de SO voorwaarden, worden die voorwaarden
automatisch ook verleend aan de Vereniging PANL.
De inzenders verlenen SO, door bevestiging van hun inzendingen bij het uploaden, toestemming om het werk waar
dan ook en op welke wijze dan ook te exposeren, openbaar te maken en/of te reproduceren, zolang dat naar de
mening van organisatoren van SO2014 in het belang kan zijn voor de promotie van de SO wedstrijd, de
tentoonstelling, het bijbehorende boek en de publiciteit er omheen.
Inzenders vrijwaren SO voor alle aanspraken door derden met betrekking tot het gebruik en de publicatie van de
door hen ingezonden foto’s.
Indien je foto’s door de jury tot de eindexpositie zijn toegelaten, blijven deze voor onbepaalde tijd in het bezit van
PANL om waar ook ter wereld geëxposeerd te kunnen worden.
Inzenders worden geacht zelf het volledige auteursrecht over het ingezonden werk of onderdelen hiervan te
bezitten.
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De inzender is vrij om te bepalen welke foto(‘s) hij/zij uploadt.
Het werk moet gemaakt zijn tussen 1 mei 2013 en 21 september 2014.
Het gaat hierbij om opzichzelfstaande foto’s, zonder de context waarin ze zijn gebruikt.
Dus niet de complete advertentie of de oorspronkelijke publicatie.
De inzending bestaat minimaal uit 5 beelden en maximaal uit 12 beelden
De inzending mag een combinatie zijn van commercieel werk en vrij werk.
Het formaat van de foto’s moet zijn: sRGB profiel, JPEG, Liggende beelden minimaal 1920 pixels breed en
staande beelden minimaal 1280 pixels hoog.
Bij de inzending kan een toelichting worden gegeven.
Bij iedere foto kan je credits vermelden zoals opdrachtgever, art-director etc.
Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen kunnen worden geweigerd.
Inzendingen moeten voor d.d. 21 september 2014 ge-upload zijn.
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In de voorronde zal de jury online de eerste selectie maken waarbij zij letten op ‘stopping power’. Elk beeld moet
voor zichzelf spreken.
De jury komt 4 oktober in Amsterdam bijeen om het jureren af te ronden.
De jury mag in deze fase de toelichtingen bij de inzendingen opvragen.
De jury mag geen veranderingen aanbrengen in de inzending. Niet editen.
De jury gaat uit alle genomineerde fotografen een nummer 1, 2 en 3 winnaar benoemen.

SO2014 is powered by PANL

