
Fotowedstrijd ‘Klavertje Vier’ van jubilerend Bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn. 
 
Bezoekerscentrum Het Dijkmagazijn in Beuningen viert in 2021 en 2022 haar 25-jarig jubileum. Tijdens het 
jubileumjaar wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd met speciale aandacht voor het landschap en 
de mensen die erbij betrokken zijn. 
Eén van de activiteiten is de fotowedstrijd ‘Klavertje Vier’ die vanaf de herfst 2021 tot en met de zomer van 
2022 wordt gehouden. Hieronder kun je lezen hoe je kunt deelnemen en wat de voorwaarden van deelname 
zijn. 
 
Voorwaarden voor deelneming: 

1. Deelneming aan fotowedstrijd ‘Klavertje Vier’ staat open voor iedereen. Er is geen leeftijdsgrens.  
2. Deelname is uitsluitend mogelijk na inschrijving op de site van het Dijkmagazijn door middel van 

naam, emailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij u door het jaar op de hoogte houden.  
3. Er dienen vier (4) foto’s te worden aangeleverd die binnen één bepaald thema of onderwerp zijn 

gemaakt en elk afzonderlijk onder andere omstandigheden. Dat kan op allerlei manieren. 
Bijvoorbeeld hetzelfde onderwerp gefotografeerd in de mist, regen, zon of in het donker. Maar het 
kunnen ook verschillende seizoenen zijn of het onderwerp met vier verschillende lichtvallen. Tussen 
de vier foto’s moet dus duidelijk een verband te zien zijn van het onderwerp of object en moet het 
thema duidelijk zijn. De foto’s moeten buiten zijn gemaakt. Denk dus na over welk onderwerp je het 
komend jaar gaat fotograferen. De uitdaging is groot. 

4. De vier foto’s dienen verwerkt te worden tot één collage op het formaat 40x30 cm. Dat kan door 
middel van opplakken van vier losse foto’s op een wit kartonnen plaat. Ook mogen de vier 
verschillende foto’s worden verwerkt in één digitaal bestand dat geprint wordt aangeleverd op 
formaat 40x30 cm. Alleen afdrukken worden geaccepteerd. Digitale bestanden worden uitgesloten 
van deelname. 

5. Behoudens een zwart of wit kader rond de vier foto’s mogen verder geen versieringen worden 
aangebracht op de collages. 

6. Provocerende foto’s worden uitgesloten van deelname. 
7. De foto’s mogen met een telefoon, en/of met een fotocamera gemaakt zijn.  
8. In verband met de Wet op de Privacy mogen personen niet herkenbaar gefotografeerd worden. 

Indien er wel herkenbare personen op beeld staan, moet er vóór inzending toestemming 
voor deelname en publicatie zijn gegeven. Deze schriftelijke toestemming dient samen met het 
materiaal te worden ingeleverd. 

9. Het ingezonden beeldmateriaal blijft eigendom van de eigenaar. Door deel te nemen aan de 
wedstrijd, schenkt de inzender het gebruiksrecht aan Het Dijkmagazijn waarmee de inzender tevens 
toestaat het rechten vrij gebruik van het ingezonden beeldmateriaal voor promotiedoeleinden van 
Het Dijkmagazijn. 

10. Sluitingstermijn inzending: 15 augustus 2022 16.30 uur.  
11. Inzenden: inzendingen dienen te worden voorzien van naam, adres, mailadres en telefoonnummer 

van de deelnemer en vermelding van het thema. Deze gegevens worden na afloop van de wedstrijd 
vernietigd. Inzendingen kunnen tussen 1 augustus 9.00 uur en 15 augustus 16.30 uur worden 
ingeleverd bij het Molenhuis aan de Molenstraat 54 Beuningen. Bij inlevering krijgt u een 
ontvangstbewijs. 

 
Een nog samen te stellen jury zal zich buigen over de inzendingen. Uit het totaalaantal inzendingen zal 
een selectie van ongeveer 20 inzendingen worden samengesteld. Deze zal worden tentoongesteld op 
een nader te bepalen plaats en tijdstip. Streven is half september 2022. Deelnemers worden hierover 
geïnformeerd. Uit deze selectie worden 3 prijswinnaars geselecteerd. Alle inzendingen (kunnen) worden 
gepubliceerd op de site van Het Dijkmagazijn, lokale en regionale media. 


