Reglement Prijs voor de Nieuwsbladfotografie
1. De NNP, organisatie van lokale nieuwsmedia, heeft een Prijs voor de
Nieuwsbladfotografie ingesteld die jaarlijks wordt toegekend. De NNP wil hiermee de
kwaliteit van de nieuwsbladfotografie bevorderen en de functie van visuele
informatieverschaffing benadrukken.
2. De prijs wordt toegekend door een jury van tenminste drie personen, die niet
verbonden zijn aan de NNP. Juryleden worden benoemd door het bestuur van de NNP.
De benoeming geldt in principe voor drie jaar, opdat er een balans is tussen
continuïteit en inbreng van nieuwe opvattingen. De jury regelt zelf haar onderlinge
taakverdeling.
3. Bij het beoordelen toetst de jury de inzendingen aan de journalistieke kwaliteit,
rekening houdend met de specifieke functie die nieuwsmedia in de lokale samenleving
vervullen.
4. De jury maakt haar conclusie bekend tijdens een openbare bijeenkomst waarop de
prijs wordt uitgereikt. Voorafgaand aan die uitreiking kan de jury een aantal
nominaties bekend doen maken. De prijs kan alleen worden toegekend aan
fotografen/medewerkers van uitgaven die ten tijde van de uitreiking bij de NNP zijn
aangesloten.
5. De hoofdprijs bestaat uit een door het bestuur te bepalen object en een oorkonde. De
jury heeft bovendien de mogelijkheid eervolle vermeldingen toe te kennen.
6. Per kalenderjaar kunnen per titel door de uitgever of (hoofd)redacteur ten hoogste drie
bijdragen in de vorm van een foto aan de jury worden voorgelegd. De foto’s moeten in
de voorgeschreven periode in het betreffende lokale nieuwsmedium zijn geplaatst en
geschoten zijn door een medewerker die in dienst is van de uitgeverij, of sinds enige
tijd als eigen vaste medewerker van het betreffende nieuwsblad kan worden
beschouwd. Een incidentele foto van een losse freelancer valt buiten dit kader. Bij
twijfel beslist de jury.
7. Foto's dienen digitaal te worden aangeleverd.
8. Inzendingen moeten voor een nader te bepalen datum gezonden worden naar het
bureau van de NNP in Hoevelaken. Digitale inzendingen dienen, indien geplaatst in
een printuitgave, vergezeld te zijn van (een) exempla(a)ren van het totale nieuwsblad
waarin de foto's zijn afgedrukt.
De inzendingen dienen onder gesloten couvert te worden verzonden, met afzonderlijke
vermelding door de uitgever of (hoofd)redacteur van de naam of namen van de
maker(s). Inzenders stemmen in met rechtenvrije publicatie van de winnende of
genomineerde inzending in publicaties van de NNP en op de website.
9. In twijfelgevallen beslist het bestuur van de NNP.
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