Wedstrijdvoorwaarden de Lokale Media Awards 2019
1. De wedstrijd staat open voor publieke lokale media-instellingen, toegangsomroepen en voor organisaties
die producties maken in opdracht van en uitsluitend ten behoeve van de lokale/streekomroep. Voor de titel
Streekomroep van het Jaar komen alleen zendgemachtigde publieke lokale media-instellingen in aanmerking.
Individuele personen kunnen geen deelnemer zijn. Per organisatie zijn meerdere inzendingen mogelijk.
2. Inzendingen dienen uiterlijk 17 mei 2019 in het bezit te zijn van de organisatie d.m.v. het uploaden van de
inzending en het invullen van het bijbehorende inschrijfformulier op de daartoe bestemde website.
3. Een radio of tv inzending bestaat uit een programma in dezelfde vorm en lengte als waarin het is
uitgezonden. Voor programma’s die langer duren dan een uur maakt u een selectie van één aaneengesloten
uur. Compilaties zijn dus niet toegestaan.
4.

Programma’s dienen te zijn uitgezonden tussen 1 januari 2018 en 1 april 2019.

5. De eerste inzending is gratis! Voor iedere volgende inzending dient er € 27,50 (ex btw) inschrijfgeld betaald
te worden. Uw omroep ontvangt een factuur voor de ingezonden programma’s.
6. Inzendingen worden alleen geaccepteerd als:
a. het bijbehorende programma is ge-upload (max. 1 uur, max 1,5 GB).
b. het inschrijfformulier online ingevuld is op de website. Per programma vult u 1 online inschrijfformulier in.
7. Iedere deelnemer bewaart de mastertape van het ingezonden programma (indien van toepassing) tot
twee maanden na de bekendmaking van de prijswinnaars. Op verzoek wordt deze mastertape aan de
organisatie ter beschikking gesteld. De deelnemer verleent aan de organisatie toestemming om de mastertape
te verveelvoudigen voor de hierna omschreven doelen.
9. De deelnemer verleent aan de organisatie toestemming om het ingezonden programma (als geheel en/of
gedeelten daaruit) op te nemen in een archief of archieven, en te verveelvoudigen en openbaar te maken in
welk verband of in welke vorm dan ook, daaronder in elk geval begrepen integrale uitzending, uitzending in het
kader van compilatieprogramma’s, uitzending als onderdeel van promotionele uitingen, en openbaarmaking
via het internet.
10. De deelnemer verleent aan de organisatie toestemming om het ingezonden programma (als geheel en/of
gedeelten daarvan) op te nemen in digitaal archief op de OLON/NLPO website en plaatsing op een Youtube
kanaal. Ook de juryrapporten van de inzendingen worden gepubliceerd op de daartoe bestemde website.
11. De deelnemer stelt zeker dat elk door hem ingezonden programma volledig vrij is van aanspraken en
rechten (zoals intellectueel eigendomsrechten) van derden en geen inbreuk maakt op eventuele rechten van
derden, en dat hij (deelnemer) volledig gerechtigd is tot het verlenen van de hier opgenomen licenties, en
vrijwaart OLON van alle aanspraken van derden die verband houden met het door hem ingezonden Programma
en het verdere gebruik van dat Programma, en van alle kosten die OLON moet/moeten maken in verband met
dergelijke aanspraken, de volledige kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen.
12. Bij verdere uitzending van het ingezonden programma, bijvoorbeeld door landelijke of regionale
omroepen, zorgt de deelnemer er voor dat daarbij adequaat wordt verwezen naar de inzending voor en/of
bekroning bij de Lokale Media Awards, met gebruik van (tenminste) de volgende tekst: “Deelnemer/winnaar
Lokale Media Awards 2019 van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen en Streekomroepen)”.
13. De organisatie heeft het recht naar eigen invulling informatie over het ingezonden programma en de
betreffende deelnemer te publiceren op de daartoe bestemde platforms. Juryrapporten worden integraal
gepubliceerd op de daartoe bestemde website.
14. Alle genomineerde omroepen dienen bij de prijsuitreiking aanwezig zijn op vrijdag 14 juni 2019 in
Hilversum. Voor genomineerde personen geldt dat zij persoonlijk bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, anders
vervalt de eventuele prijs. Genomineerden krijgen tijdig en persoonlijk bericht.

15. Eventueel beschikbare prijzen in natura kunnen niet als geldbedrag worden uitgekeerd.
16. Inzendingen kunnen door de OLON/NLPO, na overleg, worden ingestuurd voor internationale festivals.
17. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
18. Bij gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

