WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD 25 JAAR STICHTING KEMPENS LANDSCHAP
Organisator:
Stichting Kempens Landschap, met maatschappelijke zetel in Peredreef 5, 2580 Putte. Stichting
Kempens Landschap stelt dit reglement ter beschikking via www.kempenslandschap.be.

Algemene bepalingen:
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit
reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten. De
wedstrijd loopt van 1 juni tot en met 31 augustus.

Wie kan deelnemen?
•
•
•
•

Deelnemers moeten wonen in België.
De deelnemer moet de maker van de foto zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet
toegestaan.
Professionele fotografen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd

Hoe deelnemen?
•
•
•
•

Deelnemers bezorgen hun foto’s via mail naar info@kempenslandschap.be.
Elke deelnemer mag maximum één keer deelnemen aan de wedstrijd. Per deelname worden
er maximum drie foto’s aanvaard.
De deelnemer is verplicht te vermelden waar en wanneer de foto is gemaakt.
De deelnemer moet hierbij vermelden waarom deze plek voor hem/haar speciaal is.

Specificaties:
De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden. De maximumgrootte per foto
is 5MB. Enkel foto’s in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard.
Niet toegestaan:
•
•
•
•

•

Zwart-witfoto’s
Bewerkingen met Instagram of gelijkaardige apps of programma’s
Kleurfilters
Gemanipuleerde opnames, bijvoorbeeld samengesteld uit meerdere beelden, foto’s waar
elementen uit verwijderd zijn of die uitgebreid bewerkt zijn met Photoshop of andere
fotobewerkingsprogramma’s. Enkel eenvoudige kleurcorrectie is toegelaten.
Alle beeldmateriaal moet getuigen van respect voor de natuur, de gemeenschap en de lokale
bevolking.

Wie wint?

•

•
•

Een jury die bestaat uit een drietal juryleden van medewerkers van Stichting Kempens
Landschap, kiest de winnende foto. Daarnaast heeft de jury het recht om geen winnende
foto te selecteren als de inzendingen niet kwaliteitsvol genoeg zijn.
Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en over de uitslag van de wedstrijd
wordt niet gecorrespondeerd.
De winnaar wordt rechtstreeks gecontacteerd. De winnende foto wordt eveneens
bekendgemaakt op de Facebookpagina van Stichting Kempens Landschap. De winnaar
ontvangt zijn prijs in oktober tijdens het feest naar aanleiding van 25 jaar Stichting Kempens
Landschap.

De prijs:
De winnende deelnemer ontvangt een cadeaubon t.w.v. 50 euro voor een zweefvlucht over domein
de Keiheuvel in Balen.

Andere voorwaarden:
•

•

•
•

De ingezonden foto’s kunnen door Stichting Kempens Landschap gebruikt worden voor
publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige
extra toestemming of vergoeding verschuldigd is.
De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking
tot het onderwerp/de inhoud van de foto. De deelnemer verklaart dat mensen die
herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het
afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is. Stichting Kempens Landschap is
niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van
derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van
inzendingen.
Dronebeelden zijn enkel toegelaten indien de bestaande wetgeving rond het gebruik van
drones tijdens het maken van de beelden werd gerespecteerd.
Stichting Kempens Landschap heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen.

Bescherming van de privacy:
•
•

Stichting Kempens Landschap behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met
respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de
winnaar is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale media. Winnaars
worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd.

