Spelregels inzending en inzet verhalen n.a.v. viering ‘60 jaar gemeente, 80 jaar
nieuw land’
Artikel 1

Algemeen

1.1

Met deze activiteit wil de gemeente Noordoostpolder gelegenheid bieden om rond de viering
van ’60 jaar gemeente, 80 jaar nieuw land’ personen aan het woord te laten over hun eigen
beleving van kenmerken en kwaliteiten van de Noordoostpolder.

1.2

De inzendingen worden vertoond op de website www.gemaaktindenoordoostpolder.nl. Dat
kan in integrale of bewerkte vorm zijn. De gemeente is opdrachtgever voor het maken van
bewerkingen van de ingezonden video’s of teksten. Inzenders gaan door het uploaden van
video’s of teksten akkoord met het bewerken van hun bijdrage en het vertonen ervan op
gemaaktindenoordoostpolder.nl zonder inzage vooraf.

.
Artikel 2

Inzending

2.1.1

Inzendingen worden aangeleverd door uploaden via de genoemde website. Op bijgaand
formulier worden gegevens van de inzender verzameld. Deze worden gebruikt om in contact
te kunnen treden met de inzender.

2.1.2

Een inzending heeft niet tot gevolg dat het auteursrecht en/of enig ander intellectueel
eigendomsrecht wordt overgedragen. Het is de gemeente Noordoostpolder echter wel
toegestaan de ingezonden teksten of video’s, of bewerkingen ervan kosteloos te publiceren
en te gebruiken op de genoemde website. De inzender vrijwaart de gemeente
Noordoostpolder voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten.

2.2

Inzendingen kunnen via een formulier worden ge-upload op de genoemde website.

2.3

Teksten en video’s kunnen tot eind 2022 ge-upload worden.

2.4

Persoonlijke gegevens uit het ingevulde formulier (voor uploaden via de website) worden niet
gedeeld met derden.

2.5

Mogelijk geeft een inzending voor ons aanleiding om de maker te benaderen voor een nieuw
te maken opname. Daarover maken we dan vooraf afspraken met de betrokkene.
Medewerking daaraan gebeurt op basis van vrijwilligheid.

2.6

Op gemaaktindenoordoostpolder.nl zullen ook video’s te zien zijn die niet door inzending van
teksten of video’s zijn verkregen, maar rechtstreeks in opdracht van de gemeente zijn
gemaakt.

2.7

Eventuele kosten van deelname door inzending worden niet vergoed.

Artikel 3

Voorwaarden

3.1

Indien de inzending in strijd is met de goede smaak, regelgeving rond auteursrechten, of
privacybescherming, zullen we deze buiten beschouwing laten en niet gebruiken. Doel is om
persoonlijke verhalen over kwaliteiten en kenmerken van de Noordoostpolder te delen.
Daaronder verstaan we geen boodschappen die enkel het commerciële belang van een
aanbieder dienen.

3.2

De inzending moet van eigen hand van de maker zijn.

Artikel 4

Slotbepalingen

7.1

Door inzending erkennen de deelnemers bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud
van dit reglement.

7.2

Over de inhoud van dit reglement kan niet worden gecorrespondeerd.

7.3

Op deelname aan deze activiteit is Nederlands recht van toepassing.

7.4

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van de gemeente
Noordoostpolder.

7.5

De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of indirect
voortvloeiend uit deelname aan deze activiteit.
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