
 

1 Geen PC ?  Of kunt u de foto’s niet branden op een CD ? Dit mag u vooral niet tegenhouden deel te nemen ! De Dienst 

Senioren kan u hierin bijstaan. Contacteer ons : 02/274 13 00 

 
 

FOTOWEDSTRIJD :  

Zoem in op de Brusselse zomer ! 

 

De Dienst Senioren van de Stad Brussel organiseert voor 55-plussers een fotowedstrijd   : 

« Zoem in op de Brusselse zomer ! » 

 

In het kielzog van de wedstrijd, wordt een reizende tentoonstelling opgericht waarbij de beste foto’s in al de S Punten en 

bepaalde openbare plaatsen in de Stad aan het publiek zullen worden voorgesteld.  

De winnaar van de wedstrijd ontvangt zijn of haar foto uitvergroot en omlijst door onze sponsor: Labo Linea.  

 

Wat fotograferen ?   

 

Het idee is Brussel via de lens van een 55-plusser op beeld vast te leggen. Wat u raakt, aantrekt, inspireert; kortweg wat Brussel 

voor u betekent. 

 

Hoe deelnemen ? 

 

De wedstrijd staat open voor iedereen vanaf 55 jaar en ouder, amateurs en professionelen. Ook niet-Brusselaars kunnen hieraan 

deelnemen. Deelname is gratis. De foto’s mogen zowel in kleur als zwart-wit ingestuurd worden, maar mogen niet bewerkt 

worden ! Opgelet: Alleen foto’s genomen op het grondgebied van Stad Brussel (1000, 1020, 1120, 1130) zijn toegelaten. Elke 

deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden.  

 

Om de foto’s zo best mogelijk te verzamelen, dient de deelnemer persoonlijk (op afspraak) bij de Dienst Senioren langs te 

komen. De foto’s worden bij voorkeur op CD gezet in een goede resolutie: 4/5 Mo of 300dpi.  

De Cd’s met de foto’s dienen ten laatste op 7 OKTOBER 2017 ingediend te worden en volgende informatie bevatten : 

- Persoonsgegevens van de deelnemer : naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum.  
- Datum en plaats waar de foto’s genomen zijn  
- Niveau van de deelnemer: professioneel of amateur?  

 
Alle foto’s die bovenstaande informatie niet bevatten worden niet toegelaten tot de wedstrijd.  

 

De winnaar ? 

 

 De winnaar wordt door een jury uitgekozen. In de jury zitten 10 personen: onze sponsor, een professionele fotograaf en een 

eregast, uitgenodigd door de jury. Verkozen foto’s zullen tijdens een reizende tentoonstelling (op panelen, of brochures) aan  het 

publiek worden voorgesteld.  

 

De datum en plaats van de prijsuitreiking wordt telefonisch of via e-mail aan de deelnemers meegedeeld.  


