Deel je sportverhaal!
Help je ons om de geschiedenis van sport in Europa te vertellen? We nodigen jou uit om
je persoonlijke sportherinneringen of ervaringen met ons te delen aan de hand van
voorwerpen zoals foto's, memorabilia, uitrusting of prijzen.
Het formulier is in het Engels opgesteld, maar je kan je verhaal in elke taal met
ons delen.
Het formulier om jouw verhaal te delen vind je hier:
https://contribute.europeana.eu/sport/new

Persoonlijke info
Jouw naam
Je naam zal nergens worden weergegeven.

Publieke gebruikersnaam
Deze naam zal bij jouw bijdrage worden getoond.

Jouw e-mailadres
Je e-mailadres zal nergens worden weergegeven. We gebruiken je e-mailadres om met je te communiceren over de
publicatie van je verhaal. Je e-mailadres zal niet online worden gedeeld.

Over jou
In welke taal is je verhaal?
Geef je verhaal een titel
Vertel jouw verhaal

Over welke onderwerpen of thema's gaat je verhaal?
Welke plaatsen
Over wie gaat dit verhaal?

Je objecten
Geef je object een titel:
Wat voor soort object is dit?
Wanneer was het object gemaakt?
Wie heeft dit object gemaakt?
Kies de meest passende optie voor je object:
Publiek Domein.
- Het object dat ik deel is meer dan 140 jaar oud.
- Dit betekent:
- Dit object is niet langer beschermd door auteursrecht.
- Iedereen kan dit object delen en gebruiken.
CC BY-SA
- Ik heb dit object gemaakt, of ik heb toestemming van de persoon die het heeft
gemaakt om het te delen.
- Dit betekent:
- Dit object wordt gedeeld onder een licentie dat vrij hergebruik toestaat, door
iedereen, voor elk doel.
- Eenieder die het object gebruikt moet duidelijke attributie verzorgen en bij
aanpassingen het onder dezelfde condities ter beschikking stellen.
Auteursrecht onbekend
-

Ik weet niet wie dit object heeft gemaakt, ook heb ik geen expliciete toestemming
om het object te delen.
Dit betekent:
Het auteursrecht op dit werk is niet beoordeeld.
Eenieder die dit object will gebruiken zal eigen onderzoek moeten verrichten.
-------------

I ga akkoord met de Europeana User-Generated-Content policy:
https://www.europeana.eu/rights/terms-for-user-contributions

Ik begrijp dat mijn verhaal en object(en) online zullen worden gepubliceerd, ik heb op
elk moment het recht om mijn verhaal te laten verwijderen door contact op te nemen
met notice@europeana.eu
------------Voor vragen en opmerking kan je contact opnemen via stories@europeana.eu

