
1 juli t/m 29 augustus 2021: Fotowedstrijd De Elementen 

Spelregels fotowedstrijd: 

• Het thema van de fotowedstrijd is ‘De Elementen’.  

Denk hierbij aan de 4 klassieke elementen: Lucht, Water, Aarde en Vuur/Licht. 

• Deelnemen kan door het insturen van minimaal 1 en maximaal 4 foto’s. Je mag zelf kiezen of 

je één of meerdere elementen in beeld brengt. De interpretatie is vrij. 

• Het is een pré als in de foto’s een zichtbare link met Aalsmeer of Kudelstaart naar voren 

komt. 

• Iedereen kan meedoen, er is geen restrictie aan woonplaats of leeftijd. 

• De foto’s moeten digitaal worden ingezonden als jpeg (minimaal formaat 2 MB, maximaal 

formaat 8 MB). Insturen doe je via e-mail: kunstprojectaalsmeer@gmail.com. 

Je mag de foto’s ook insturen via een WeTransfer link naar dit mailadres. 

• Vermeld bij het inzenden als onderwerp: fotowedstrijd. Vermeld verder je voor- en 

achternaam, adres en telefoonnummer. Inzendingen zonder deze gegevens worden niet in 

behandeling genomen. 

• Geef bij je foto(‘s) een korte omschrijving van max. 3 zinnen. 

• Door deelname aan de fotowedstrijd geef je toestemming voor het gebruik van jouw 

afbeelding(en) op kanalen of in uitingen van de organisatie (o.a. sociale media en pers). De 

naam van de maker wordt bij publicatie vermeld.   

• Vanzelfsprekend stuur je alleen eigen gemaakte foto’s in. Deelnemers vrijwaren de 

organisatie voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn. 

• Inzenden kan t/m 29 augustus 2021. In september kiest de jury de winnaars. Over de uitslag 

wordt niet gecorrespondeerd. 

• Winnaars krijgen persoonlijk bericht. 

Prijzen: 

• De winnaar van de fotowedstrijd ontvangt een cadeaubon van Fotowinkel Aalsmeer t.w.v. € 

100. 

• De nrs. 1 t/m 3 ontvangen een groot formaat afdruk van hun foto, mede mogelijk gemaakt 

door Fotowinkel Aalsmeer. 

• De foto’s van de nrs. 1 t/m 3 worden geëxposeerd tijdens de altijd drukbezochte Kunstroute 

Aalsmeer op 18 en 19 september 2021. 

Jury: 

• Monic Persoon, kunstenaar/fotograaf 

• Karin van Rijn, fotograaf en lid van Fotogroep Aalsmeer 

• Anton Temme, bestuurslid en huisfotograaf van de Historische Tuin Aalsmeer 
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