
REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD ‘BOEREN’ 
 

Artikel 1. In het kader van REGIO OO(g)ST - BOEREN", een samenwerkingsproject van 18 CC's en GC's 

uit Oost-Brabant wordt er een fotografie-wedstrijd georganiseerd in 2023, die in 2024 op tournee gaat 

binnen het samenwerkingsverband. 

Artikel 2. Het onderwerp van de fotografie-wedstrijd is ‘van zaaien tot oogst’, met een brede thema-

invulling van de lokale landbouw. De foto’s moeten de Oost-Brabantse boerensector en het 

boerenleven belichten. 

Artikel 3. De fotografiewedstrijd staat open voor alle leeftijden. Er is geen andere beperking behalve 

de volgende geografische afbakening: ingezonden foto’s moeten genomen zijn op het grondgebied 

van de 18 deelnemende gemeenten (Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, 

Herent, Holsbeek, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Oud-Heverlee, Scherpenheuvel-

Zichem, Tienen, Zaventem en Zoutleeuw). Deze voorwaarde moet concreet verduidelijkt worden bij 

het inzenden van de foto’s. 

Artikel 4. Deelname aan de wedstrijd is gratis. De ingezonden foto’s moeten digitaal worden bezorgd, 

en moeten recente foto’s zijn binnen de periode februari 2023-september 2023, genomen op het 

grondgebied van de gemeenten van het samenwerkingsverband. 

Artikel 5. Elke deelnemer kan maximaal drie digitale foto’s inzenden. De deelnemer garandeert als 

indiener van de foto’s ook de maker van de foto’s zijn. Inzendingen moeten voorzien zijn van de 

volgende gegevens: 

- naam en adres van de inzender, evenals te gebruiken mailadres 

- telefonische contactgegevens 

- bankrekeningnummer (IBAN en BIC) 

- bewijs van locatiegegevens in Oost-Brabant per ingezonden foto (adres gebouw, 

landschap, geportretteerde personen,…) binnen de hogervermelde gemeenten 

Artikel 6.  De ingezonden foto’s mogen maximaal 15,00 MB bedragen en moeten digitaal gemaakt zijn 

met een smartphone of digitaal fototoestel. Formaat is vrij te kiezen, zowel in kleur of zwart-wit. Foto’s 

moeten in een zo hoog mogelijk resolutie worden aangemaakt, met minstens 300 dpi. 

Artikel 7.  De foto’s moeten ten laatste op maandag 18 september 2023, 12.00u ingezonden. 

Inzendingen moeten in .jpeg, .jpg of .png bestandstypes worden aangeleverd. Foto’s met persoonlijke 

inscriptie, ondertekening, of andere elementen op de foto worden niet aanvaard. De deelnemer 

controleert en verzekert dat het ingezonden materiaal vrij is van schadelijke bestanden, virussen, 



spyware of andere malware die enige schade kan veroorzaken. Eventuele opgelopen schade zal 

verhaald worden op de deelnemer. 

Artikel 8. Een deskundige jury selecteert de winnaars van de fotowedstrijd. Tegen de beslissing van de 

jury is geen beroep mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.  De jury krijgt de foto’s 

anoniem onder ogen, zonder auteursgegevens. 

Artikel 9.  Uit de ingezonden foto’s wordt door de jury een verdere brede selectie gemaakt voor een 

rondreizende tentoonstelling in 2024 in Oost-Brabant. De deelnemers worden hiervan op de hoogte 

gebracht. Uit deze geselecteerde inzendingen voor de tentoonstelling worden door de jury bijkomend 

de drie beste foto’s gekozen; voor de inzenders wordt een aparte prijs voorzien door de organisatoren.  

Artikel 10. Elke deelnemer moet de auteursrechten van de ingeleverde werken bezitten en dient de 

organisatie te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden. Voor ingezonden foto’s waar 

personen op afgebeeld zijn ligt de verantwoordelijkheid bij de deelnemer (toestemming van de 

personen, wet op de privacy) en garandeert de deelnemer dat alle nodige toestemmingen werden 

verkregen van de gefotografeerde personen en/of eigenaars van de voorwerper, gebouwen, dieren, 

goederen of eventueel landschappen, en dat deze gebruikt zullen worden voor deze fotografie-

wedstrijd. 

Artikel 11.  De deelnemers verlenen de toestemming, zonder enige vergoeding, om de ingediende 

foto’s te publiceren of te gebruiken brochures, flyers, actueel, panelen en dergelijke voor één of 

meerdere tentoonstellingen. De rechten van de ingezonden foto’s worden overgedragen aan de 

organisator in het kader van deze fotografie-wedstrijd; dit alles zonder commerciële doeleinden, maar 

onbeperkt in tijd. Bij de publicaties zal steeds de naam van de fotograaf vermeld worden. 

Artikel 12. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, zowel van de deelnemers 

als de gegevens op de foto, met respect voor de persoonlijke levenssfeer. De gegevens van de 

deelnemers worden door de organisatoren enkel gebruikt in het kader van deze fotografie-wedstrijd 

en niet doorgegeven aan derden. De namen van de deelnemers worden wel gebruikt in het kader van 

de tentoonstelling, waaronder promotie en publicatie. 

Artikel 13. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle artikelen 

van dit reglement zonder voorbehoud, evenals de beslissingen die de organisatie zal ondernemen om 

het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. 

 

 


