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Reglement fotowedstrijd “Beeldend Bodegem”

Art. 1  “Beeldend Bodegem” is een fotowedstrijd georganiseerd door Heemkring 
Bodeghave. De deelname aan deze wedstrijd is gratis. Door deel te nemen gaat 
de deelnemer akkoord met het reglement van de fotowedstrijd.

Art. 2. Het onderwerp van de foto’s moet uitdrukkelijk betrekking hebben op  
Bodegem : een Bodegems landschap, gebouw, activiteit …

Art. 3. De ingestuurde foto’s mogen nooit eerder gepubliceerd noch bekroond zijn. 
Maximaal 3 foto’s per deelnemer mogen ingezonden worden. De foto’s kunnen in 
kleur of in zwart/wit zijn.

Art. 4. De wedstrijdjury zal de 5 beste foto’s bekronen. Een prijzenpot van €500 zal 
verdeeld worden onder deze 5 geselecteerden. De verdeling gebeurt als volgt : 
1ste prijs € 250, 2de prijs € 150, 3de prijs € 50, 4de prijs € 25 en 5de prijs € 25.
Elke deelnemer kan maximaal één enkele prijs winnen.
Bij onvoldoende kwaliteit van de ingestuurde foto’s behoudt de jury zich het recht 
voor om geen of niet alle prijzen toe te kennen.

Art. 5. Het beeldmateriaal moet digitaal opgestuurd worden naar de mailbox :
beeldendbodegem@bodeghave.be.

Als onderwerp van het e-mailbericht wordt vermeld : fotowedstrijd.
Bij elke foto wordt een titel en een korte situering (plaats, datum, onderwerp van 
de opname) vermeld.
De minimumgrootte per foto is 2 MB ; de maximumgrootte 7 MB.
Enkel foto’s in jpg-formaat worden aanvaard.
De ingezonden foto’s mogen niet worden gemanipuleerd met fotobewerkings-
programma’s ; enkel eenvoudige kleurcorrectie is toegestaan.

Art. 6. Om geldig deel te nemen bezorgen de deelnemers in hun e-mailbericht 
deze gegevens : - naam
                             - adres
                             - telefoon of gsm-nummer
In het kader van de wet op de privacy zal Heemkring Bodeghave, evenals de jury, 
deze gegevens zeer vertrouwelijk behandelen.
Art. 7. De deelnemers aan de fotowedstrijd geven heemkring Bodeghave de 
toelating de foto’s te publiceren en tentoon te stellen.

Art. 8. Heemkring Bodeghave zal voor deze fotowedstrijd een jury samenstellen
De jury bestaat uit vijf leden :  - 3 juryleden zijn beroepshalve of in hun vrije tijd
                                                          bezig met fotografie
                                                   - 2 juryleden zijn bestuursleden van de kring.

Art. 9. De wedstrijd loopt over een ruime tijdspanne : van begin mei 2022 tot eind 
april 2023. Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen. Er is evenmin een  
beperking op de leeftijd van de deelnemers.

Art. 10. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de tentoonstelling van de 
ingestuurde foto’s die door Heemkring Bodeghave in het najaar van 2023 wordt 
georganiseerd.

Art. 11. De beslissing van de jury is bindend en onherroepelijk. Hierover wordt geen 
enkele vorm van communicatie gevoerd.

Art. 12. De organisator van de fotowedstrijd heeft het recht om elke deelnemer te 
contacteren om informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om  
eventuele andere noodzakelijke redenen.

Art. 13. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die de  
deelname met zich meebrengt. 
De heemkring zal wel de kosten dragen voor het realiseren van de tentoonstelling.

Art. 14. De organisator en de jury zullen trachten het ingezonden werk met de 
beste zorgen te behandelen. Ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
elke vorm van schade tijdens de manipulatie van de foto of elke andere vorm van 
gegevensverlies bij het downloaden van de beelden via het internet.
Bovendien kan de organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
die te wijten is aan overmacht, problemen gerelateerd aan computernetwerken, 
computervirusinfecties en niet toegelaten computertoegang.

Art. 15. De deelnemers aanvaarden met betrekking tot auteursrechten en 
bescherming van de privacy het volgende :
- Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk te beschikken over alle rechten gelinkt aan 
de ingezonden foto’s.

- De deelnemer bevestigt dat hij/zij alle nodige toelatingen heeft om de foto’s in 
te sturen. Van personen die in beeld worden gebracht moet de fotograaf over de 
nadrukkelijke toestemming beschikken. Privé-eigendom herkenbaar fotograferen 
is ook onderhevig aan het verkrijgen van toelating.

- De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van klachten 
geformuleerd door een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval 
van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het beeldmateriaal.
In dergelijke gevallen zal de deelnemer elke verantwoordelijkheid voor zijn 
of haar rekening nemen.

Art. 16. Alle beeldmateriaal moet getuigen van respect voor de natuur, de  
gemeenschap en de bevolking.
De jury behoudt zich het recht voor om geen enkele foto te publiceren of ten toon 
te stellen die aanstootgevend, racistisch, beledigend of in strijd met de Belgische 
wetgeving is.


