Bit Coverwedstrijd 202
Wedstrijdvoorwaarden

• Deelnemers kunnen meedoen met één ontwerp
• Het thema waaraan de inzending moet voldoen is: Paard, passie & plezier
• Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding aangeleverd (max 2 MB) via

info@paardverzameld.com met als onderwerp: Bit Coverwedstrijd
LET OP: Maak een scherpe foto van je inzending zonder dat je handen, voeten, haren etc te
zien zijn.
Het formaat van de cover is 195 bij 275 mm (staand formaat)
Inzendingen moeten vóór 21 mei 2021 binnen zijn
Het ontwerp van de winnaar van de coverwedstrijd komt op de cover van de juni editie van Bit,
tevens wordt er in het magazine en op de website aandacht besteed aan de wedstrijd. Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden, zowel in print als online, in het kader en ter
promotie van deze wedstrijd. Bit hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen
Het originele werk van de winnaar blijft volledig eigendom van de maker
Mocht Bit een door de jury geselecteerde winnaar niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum,
dan behoudt de jury het recht om een ander te selecteren
Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd
De deelnemer dient de maker van het werk te zijn. Indien met het ingezonden werk op welke
manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige
rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk en wordt uitgesloten
van deelname
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd
Om mee te doen aan de actie worden persoonlijke gegevens ingevuld. Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om winnaars te kunnen contacteren
Inzending van werk voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in
Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten
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Bit Cover competition
Competition conditions/rules
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● The theme of this cover competition is Bit magazine’s own slogan
‘Horse, passion & fun!’ What does this theme mean to you?
● Entries are submitted by the participants as a digital image (max 2 MB
● Entries are send as a le to info@paardverzameld.com c.o.: ‘Bit Cover contest
● Make sure your photo is in focus and no hands, feet, table tops or dust particles are visible
● Participants can participate with one design/artwork
● Entries must be submitted by Thursday the 21st of May, 2021
● The winning artwork of the cover contest will be on the cover of the June edition of Bit,
and attention will also be paid to the contest in the magazine and on the website.
● Participants agree to the use of these images, both in print and online, in the context and to
promote this and competition.
● Bit does not have to pay a fee for this permission
● The winner's original work remains the sole property of the creator

.


 


.


.


.


.


.


.


● If Bit cannot reach a winner selected by the jury after the closing date, the jury reserves
the right to select another one
● Plagiarism or copyright infringement are not allowed and will not be accepted
● The results are not open to discussion
● Personal details are entered to participate in the promotion.
● Participant details are used to contact winners
● Submission of work for this competition automatically implies acceptance of these competition conditions
● The participant must be the creator of the work
● If the submitted work in any way infringes copyrights, portrait rights or other rights of
third parties, then the participant is fully responsible
● Persons involved in the competition organization and / or the jury are excluded from participation.

