
Fotowedstrijd – Carcassonne Jubileum 

1. Om aan deze wedstrijd mee te mogen doen moeten deelnemers op hun Instagramfeed een 

foto delen van een of meer meeples in combinatie met een bepaalde achtergrond (zie 3.). De foto 

moet worden voorzien van de hashtags #carcassonne20contest en #carcassonne20nl of 

#carcassonne20be. De Instagram-feed moet openbaar zijn. De geplaatste foto mag geen personen 

bevatten die direct in beeld zijn. Personen mogen alleen in de achtergrond aanwezig zijn. We 

behouden ons het recht om inzendingen te weigeren. Dit betreft inzendingen waarvan wij van 

mening zijn dat dit foto’s zijn met een politieke lading en/of een hatelijke of op andere wijze 

ongepaste inhoud. Deze inzendingen zullen niet mee worden genomen in de puntentelling. Bij 

ernstige gevallen zal dit worden gerapporteerd aan Instagram. 

2. Alle foto’s worden in de periode van 17 juli 2021 tot 15 augustus 2021 geplaatst onder zowel 

de hashtag #Carcassonne20contest als de hashtag #carcassonne20nl of #carcassonne20be. Er wordt 

per deelnemer slechts één foto per categorie meegeteld. Meerdere foto’s per categorie worden 

buiten beschouwing gelaten. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van deze wedstrijd. 

3. Categorieën/achtergronden en het scoresysteem: 

• Straat – 2 punten 

• Hotel/restaurant/café – 3 punten 

• Varken/biggetje – 5 punten 

• Weide – 2 punten 

• Rivier – 3 punten 

• Klooster – 4 punten 

• Officiële Locatie van Werelderfgoed – 4 punten 

• Kathedraal – 5 punten 

• Fontein – 2 punten 

• Toren – 4 punten 

• Circus – 5 punten 

• Marktplein – 3 punten 

• Draak – 4 punten 

• Vulkaan – 5 punten 

4. Daarnaast worden per foto per categorie tot 3 punten uitgereikt op basis van creativiteit. 

Deze punten worden toegekend door de jury van 999 Games. 

5. Onder de deelnemers onder de hashtag #Carcassonne20nl of #Carcassonne20be worden de 

2 hoogst scorende deelnemers uitgelicht (1 per land). Deze winnaars krijgen een exemplaar van 

Carcassonne Jubileum en een tegoedbon van €50 voor de online winkel www.999games.nl. Deze 

prijs kan noch ten dele, noch in zijn geheel worden geruild, overgedragen of ingewisseld voor een 

geldbedrag. In het geval dat meer dan 2 deelnemers dezelfde hoogste scores behalen, zullen de 

prijzen onder winnaars worden verloot.  

6. Onder alle 10 beste (per land) van alle landen samen (#Carcassonne20nl, #Carcassonne20be, 

#Carcassonne20de, #Carcassonne20es, etc.) worden 5 reizen naar het Carcassonne Anniversary 

event verloot, dat in Carcassonne in 2022 plaats zal vinden (zie 17.) 

7. Er zal met de winnaars contact worden opgenomen door 999 Games en/of Hans im Glück. De 

winnaar krijgt vanaf de dag waarop de winnaars bekend worden gemaakt 7 dagen de tijd om de prijs 

te claimen (door te reageren). Na deze 7 dagen zal de prijs komen te vervallen. 



8. We nemen geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren, beschadigd of 

vertraagd zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gevolgen van problemen met het netwerk, 

systeemontwikkeling of telecommunicatie wegens zaken als hardware, programmeercode, database 

of software die voor deze promotiecampagne zijn gebruikt. 

9. De nationale wedstrijd is toegankelijk voor alle inwoners van Nederland en België. 

Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Medewerkers van Hans im Glück GmbH, partner-

uitgevers (zoals 999 Games) en hun familieleden (ouders, echtgenoten, broers of zussen) zijn van 

deelname uitgesloten. Deelname is vrijblijvend en gratis. 

10. Het niet naleven van het wedstrijdreglement leidt tot een diskwalificatie. Deelnemers die 

middelen gebruiken die niet zijn toegestaan (zoals bijvoorbeeld Photoshop) of op andere manieren 

oneerlijk voordeel behalen, zullen van de wedstrijd worden uitgesloten. Als na de prijsuitreiking blijkt 

dat er door winnaars overtredingen van het wedstrijdreglement zijn begaan, zullen prijzen worden 

teruggevorderd. Deelname door middel van derde partijen is niet toegestaan. 

11. Deelnemers kunnen zich uit de wedstrijd terugtrekken door hun posts op Instagram te 

verwijderen. 

12. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, geven deelnemers aan akkoord te gaan met het 

wedstrijdreglement.  

13. Alle deelnemers moeten kunnen garanderen dat de ingestuurde foto vrij is van rechten van 

derden. Herkenbare personen op de foto moeten instemmen met de publicatie van deze foto. 

Verder geeft de deelnemer als maker van de foto aan de enige rechthebbende partij met betrekking 

tot de foto te zijn. 

14. Door de foto te uploaden verklaart de deelnemer de rechten te hebben over deze foto. De 

deelnemer geeft hiermee ook toestemming voor het publiceren van de foto en persoonlijke 

informatie. Hans im Glück/999 Games behoudt alle rechten met betrekking tot fotobewerking (met 

name voor online doeleinden), reproductie als ook het recht om deze rechten te verlenen aan 

derden. Het verlenen van de rechten voor gebruik aan derden zal zonder enige betaling plaats 

vinden. 

15. Als bepaalde onderdelen van het wedstrijdreglement wegens juridische redenen in onbruik 

raken, of als blijkt dat de huidige of toekomstige versies van het reglement onderdelen missen, zal de 

rest van het wedstrijdreglement van kracht blijven. Een foutief onderdeel van het reglement zal 

worden vervangen door een correct alternatief dat zoveel mogelijk de geest van zowel het foutieve 

onderdeel als de rest van het reglement zal benaderen. 

16. Hans im Glück/999 Games behoudt zich het recht om onderdelen van het 

wedstrijdreglement naar believen te veranderen. 

17. De vijf winnaars van de hoofdprijs krijgen ieder twee uitnodigingen van het Carcassonne 

Anniversary event 2022. Hans im Glück zal de volgende zaken hiervoor organiseren en deze ook 

bekostigen: 

 17.1 Reis door middel van vliegtuig, trein of bus 

 17.2 Accommodatie in Carcassonne, met inbegrip van halfpension 

 17.3 Gratis toegang tot bezienswaardigheden 

 17.4 Het bijwonen van VIP-evenementen 



18. De wedstrijd wordt georganiseerd door Hans im Glück Verlags GmbH – Birnauer Str. 15, 

80809 München (organisator) in samenwerking met 999 Games. De wedstrijd wordt niet gesponsord, 

onderschreven of gecontroleerd door Instagram. De winnaars zijn niet bij machte om prijzen te 

claimen bij Instagram. Hans im Glück & 999 Games behouden zich het recht om zonder verdere 

uitleg ongepaste inhoud te verwijderen en van deelname uit te sluiten, zoals racistische, seksistische 

of andere aanstootgevende content.  

19. Hans im Glück is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt geleden door de COVID-19-

pandemie of voor schendingen van de regelgeving met betrekking tot COVID-19 in bepaalde landen. 

Deelnemers worden zelf verantwoordelijk geacht om zich over deze lokale regelgevingen te 

informeren.  


