Vana Events Fotografie beleid: gedragsregels
Gedrag
1. Het fotograferen van anderen is toegestaan, mits de fotograaf van goede
zeden en respectvol naar andere bezoekers toe is. Zodra de
geportretteerde aangeeft fotografie niet op prijs te stellen, dient het
fotograferen te worden gestaakt.
2. Het is fotografen niet toegestaan doorgangswegen en paden voor andere
bezoekers langer dan 30 seconden te blokkeren tijdens het fotograferen.
Mocht het fotograferen langer in beslag nemen, dan dient de fotograaf een
andere plek te zoeken om het fotograferen voort te zetten.
3. De fotopas is genummerd en voorzien van naam en pasfoto van de
fotograaf. Fotografen dienen te allen tijde de fotopas zichtbaar bij zich te
dragen en desgevraagd door onze medewerkers of bezoekers getoond te
worden.
4. Aanwijzingen van Vana Events medewerkers dient te alle tijden
opgevolgd te worden.
Terrein en Toegang
1. Vana Events is niet aansprakelijk voor kosten en schade welke ontstaan
aan apparatuur, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van
andere bezoekers, standhouders, vrijwilligers of de beheerder van het
evenemententerrein.
2. Heb respect en zorg goed voor de gebouwen, flora en fauna van het
evenemententerrein. Dat betekent onder andere dat u zich voor foto’s
niet buiten de verharde paden en grasvelden mag begeven en geen
attributen in het park mag beschadigen.
3. De fotopas is uitsluitend af te halen door de persoon die deze heeft
aangevraagd en is niet overdraagbaar op een ander persoon
4. De fotopas is alleen geldig voor het evenement in het jaar dat op de pas is
aangegeven.
Beeld en geluidsrechten
1. Vana Events behoudt zich het recht materiaal te gebruiken voor eigen
promotie doeleinden, in overeenstemming met de maker.
2. Publicatie van opnames door Vana Events geeft geen enkel recht op welke
vergoeding dan ook.
3. Beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn op en/of van één van de
evenementen van Vana Events zijn uitsluitend toegestaan voor nietcommerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is
vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist. Dit geldt ook voor de
verkoop van dergelijk materiaal.
In het geval van situaties die niet beschreven zijn in deze gedragsregels, beslist
de organisatie.
Consequenties
Bij het niet naleven van de gedragsregels behoudt Vana Events zich het recht de
fotopas in te nemen, waardoor het recht op fotograferen vervalt. De apparatuur
dient van het terrein verwijderd te worden.

