
 

 

  

  
 

 

 
 

Fotowedstrijd 
Raak geïnspireerd 

  

  

Doel: het vastleggen van stage momenten door studenten om te laten zien hoe trots 
de student is op zijn/haar prestaties. 

Wedstrijdreglement: 

 Meedoen is simpel: de ingezonden foto moet aangeleverd worden als JPEG en in de 
hoogste resolutie*  

 De foto moet iets laten zien over je stageperiode (ludiek moment, mooi moment, 
leermoment, etc.) en jij moet op de foto staan; 

 Voorzie de foto van een korte omschrijving, de naam waar de foto gemaakt is, en jouw 
eigen naam en klas. 

 Alle inzendingen worden op Facebook geplaatst waarop kan worden gestemd. Dit is 
gedurende de schoolperiodes.  

 Je maakt kans op leuke prijzen. 
 Een selectie van de best beoordeelde foto’s worden op het Aeres Mbo Almere event 

tentoongesteld en in het MBO gebouw gehangen. 
 Aan de wedstrijd en aan het stemmen op de foto’s zijn voorwaarden verbonden. 
 Deelnemers: de student moet ingeschreven staan bij Aeres MBO Almere, iedere deelnemer 

mag insturen; 
 Publicatietoestemming: met het insturen van jouw foto geef je toestemming om deze te 

gebruiken voor promotionele activiteiten; 
 Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

* Zorg ervoor dat het een hoge resolutiebestand is. Een foto van een smartphone wordt verkleind, 
tenzij je deze met een kabeltje overzet naar jouw pc.  
 
Voorwaarden 

Algemeen 

 Iedere schoolperiode (5 periodes in het schooljaar) wordt de winnaar bekend gemaakt. 

 Er kan door iedereen gestemd worden. 

 Deelname van de wedstrijd is alleen voor de studenten die ingeschreven staan bij Aeres MBO 
Almere. 

 
Voorwaarde 

 De foto’s zijn van goede kwaliteit. Dit wil zeggen een hoge resolutiebestand dat geschikt is om 
op canvas af te drukken en/of in een krant te plaatsen. De richtlijn is als volgt: een originele foto 
uit een camera van minimaal 3.000 pixels breed met een resolutie van 300 dpi. 

 Foto’s moeten vrij zijn van watermerken, copyright-tekens etc. 

 De foto’s moeten ethisch verantwoord zijn. Aanstootgevend of anderszins beledigend 
materiaal wordt niet geplaatst. Aeres MBO Almere behoudt zich het recht voor om 
ingezonden fotomateriaal te weigeren en uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. 
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 Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig 
gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde 
fraude, zal de betreffende foto verwijderd worden en wordt uitgesloten van deelname aan 
de wedstrijd. 

 
Slotbepalingen 

 Aeres MBO Almere kan op ieder moment de actievoorwaarden wijzigen en is gerechtigd 
zonder opgave van reden de fotowedstrijd op ieder moment te beëindigen. 

 Aeres MBO Almere en de door haar ingeschakelde vakjury bewaren geheimhouding 
omtrent de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars. 

 De gegevens van deelnemers en stemmers worden uitsluitend gebruikt in het kader van de 
fotowedstrijd van Aeres MBO Almere 17-18. Deze gegevens worden niet verstrekt aan 
derden. 

 Wijzigingen en typ- en zetfouten voorbehouden. 
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1. Upload jouw beste foto;  

• Alle inzendingen worden geëxposeerd op het Aeres MBO Almere Event.  

In de eerste lesweek na een stageperiode wordt de winnaar bekend gemaakt. 

 

 

2. Bekijk de foto’s en breng jouw stem uit. 

 

3. Deel 

Deel je foto, tag ons op  #AMAfotowedstrijd en zorg dat jouw (favoriete) foto de meeste 
stemmen krijgt. 

Facebook: @AeresMBOAlmere 
YouTube: Aeres MBO Almere 
Instagram: @AeresMBOAlmere 
Twitter: @AeresMBOAlmere 


