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De wedstrijd staat open voor alle in Nederland wonende en/of werkende professionele fotografen en
fotografiestudenten. Ook buitenlandse fotografen die in Nederland wonen en/of werken zijn gerechtigd om
mee te doen.
Voordat je kan meedoen met de wedstrijd moet je je op de SO Award platform website aanmelden.
Inzenden gaat alleen digitaal via de SO.Awardsplatform.com.
DuPho leden kunnen deelnemen voor 40 euro en niet-leden betalen 80 euro om hun werk te kunnen
uploaden. Student leden betalen 20 euro en studenten die geen lid zijn 40 euro.
Alle hierboven genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Studenten kunnen alleen insturen voor de SO Student Award. Ben je al afgestudeerd maar is het werk dat je
wilt insturen gemaakt tijdens studietijd, dan dient dat ook ingestuurd worden in de categorie SO Student
Award.
Je inzending wordt geaccepteerd nadat je met de voorwaarden akkoord bent gegaan en voor de inzending
hebt betaald. Betaling van de inzending gaat via de Award platform website.
SO is een initiatief van de Vereniging DuPho. Bij acceptatie van de SO-voorwaarden, worden die voorwaarden
automatisch ook verleend aan de Vereniging DuPho.
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 SO in het belang kan zijn voor de promotie van de SO-wedstrijd en de
publiciteit er omheen. Het is niet toegestaan om een inzending terug te trekken voor publicatie.

10. Inzenders worden geacht zelf het volledige auteursrecht over het ingezonden werk of onderdelen hiervan te
bezitten.
11. Inzenders vrijwaren SO voor alle aanspraken door derden met betrekking tot het gebruik en de publicatie van
hun genomineerde foto’s.
12. Voor vragen over deze wedstrijdvoorwaarden kunt u contact opnemen met Laura Mars via so@dupho.nl.

