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Covid-19 tast de volksgezondheid ernstig aan. De grenzen worden gesloten, regeringen vragen mensen
thuis te blijven om uitbreiding ervan te voorkomen. Dit is ongetwijfeld een onbekende situatie met veel
sociale bijwerkingen. Hoewel het misschien gemakkelijk klinkt om een dag of twee thuis te blijven, kan
het moeilijk worden als meer mensen verplicht zijn om een paar weken of zelfs langer thuis te blijven.
We zijn niet gewend aan deze omstandigheden en we negeren zelfs hoe we onze "vrije" tijd kunnen
besteden.
FIAP neemt actief deel aan de campagne “We Stay Home”'. Wat is er beter dan foto's maken als je thuis
moet blijven? Om deze reden kondigt FIAP een internationale fotowedstrijd aan voor alle fotografen van
de wereld, met foto's die in deze periode thuis zijn gemaakt. De deelname is zonder toegangsprijzen. In
plaats daarvan gaat FIAP voor elke fotograaf die heeft deelgenomen aan deze speciale wedstrijd een
bepaald bedrag bijdragen aan een wereldorganisatie die gespecialiseerd is in de strijd tegen het coronavirus (te adviseren door de Wereldgezondheidsorganisatie - WHO).
De regels van deze wedstrijd zijn als volgt:
1) Geen deelnemingskosten.
2) Eén (gemengde) sectie met zowel kleuren- als zwart-wit digitale afbeeldingen.
3) Vrij onderwerp, onder de speciale voorwaarde dat de foto's zijn genomen op de plaats waar de
fotografen na 15 maart 2020 dienen te blijven.
4) Elke fotograaf kan maximaal 4 foto's insturen. Digitale bestanden moeten in JPEG-indeling zijn, 8
bit, RGB, met de langste zijde 1920 pixels, 300 dpi. Elk bestand mag niet groter zijn dan 4 MB.
5) Elke foto moet een unieke titel hebben. Woorden als "Zonder titel" en "Geen titel" zijn niet
acceptabel, zelfs niet als onderdeel van een afbeeldingstitel, ook geen bestandsnamen van cameraopnames. Foto's met watermerken worden niet geaccepteerd.

6) Sluitingsdag: 30 april 2020.
7) Jurering: 8 mei 2020, door de raad van bestuur van FIAP. Een inzending kan worden afgewezen
als deze niet voldoet aan het wedstrijdreglement en -voorwaarden.
8) Resultaten: 13 mei 2020. Elke deelnemer ontvangt via e-mail een rapportkaart met de resultaten
van zijn / haar ingezonden foto's. Alle resultaten worden geüpload op de website van de wedstrijd.
9) FIAP zal een PDF-catalogus produceren die van internet kan worden gedownload. FIAP kan ook
overwegen om een fotoboek te publiceren om deze moeilijke periode van wereldwijde
volksgezondheid te herdenken, als de ingezonden foto's geschikt worden geacht. In dat geval kan aan
de auteurs worden gevraagd om hun bestanden in hogere resolutie op te sturen.
10) FIAP reikt 10 speciale prijzen uit. De Top Award omvat de deelnamekosten (één persoon,
exclusief de transportkosten) voor de volgende FIAP-Photo Meeting.
11) Deze wedstrijd valt onder FIAP Auspiciën en niet onder FIAP Patronage. Daarom komen de
deelname en prijzen aan deze speciale wedstrijd niet in aanmerking voor FIAP-onderscheidingen.
12) De foto's moeten worden geüpload op: www.fiap-westayhome.net
COPYRIGHTS - USE OF THE PHOTOGRAPHS - PERSONAL DATA
All participating photographs will be kept at FIAP’s archive. FIAP will have the right to use these
photographs for promoting purposes (uncommercial) with the Photographer’s name and copyright fee will
not be paid to the owner of the photograph (it could happen that in photo-collage graphic works author’s
name could not be added). Unless otherwise expressed by the author, reproduction of the works and their
use both in printed and digital album is allowed. The authors should have all eventual necessary permissions
for people or land portrayed in their works. Any disputes arising from use of the photographs (with
Photographer’s name) in printed or electronic media (web, emails) in this manner will be solely the
Participant’s responsibility. By entering the competition, authors or their parents or legal guardians of the
less than 18years old authors certify that they have the consent or model release from each of any
identifiable persons in their photos (and if under age 18, signed by their parent or guardian) whenever and
wherever required and that they can provide copies of these releases if requested. Images entered must be
entirely the work of the photographer. Composite images are permitted provided all component images
meet this requirement. For the avoidance of doubt, use of images from any other source including, but not
limited to, royalty free image banks and clipart are not permitted. Image alteration and computer generation:
Images may be altered, either digitally or otherwise, by the entrant. Images may not be constructed entirely
with a computer and all photographic components must have been photographed by the entrant who holds
copyright of the complete works submitted. By virtue of submitting an entry, the entrant certifies the work
as his own (aliases are not permitted) and permits FIAP to reproduce all or part of the entered material free
of charge for publication and/or display in media related to the Competition. This may include low
resolution posting on a website. FIAP assumes no liability for any misuse of copyright. By entering the
competition, the authors or their parents or legal guardians of the less than 18years old authors are explicitly
consenting to the personal data they have supplied, including email addresses, being held, processed and
used by the organizer for purposes associated with any FIAP activities. They also acknowledge and accept
that entering the competition means that photographs and lists with authors’ names may be public and
announced at web sites and on social media web sites such as Facebook. These rules and regulations become
effective after participant’s photograph upload for this competition. It is considered that by participating to
this contest, the participant has read and accepted all rules. Participants do not have the right for objecting
any rules after participating to this contest. By entering he competition the authors or their parents or legal
guardians of the less than 18years old authors declare and acknowledge that they assume the complete and
exclusive responsibility for any of the submitted photos and that they agree to indemnify, defend and hold
harmless FIAP from any and all third party liability for any injuries, loss, claim, action, demand or damage

2 of any kind arising from or in connection with this competition, including, without limitation, any
third party claim for copyright infringement or a violation of an individual’s right to defamation, or privacy
and/or publicity right.
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