Dienst Cultuur van de Stad Brussel

Op initiatief van de Schepen, Karine Lalieux, organiseert de Cultuurdienst van
de stad Brussel een fotowedstrijd, in het kader van de omvorming van een
groot deel van de centrale lanen is tot voetgangerszone. Tijdens de maanden
juli, augustus en september krijgt de zone tussen het De Brouckèreplein via
de Beurs tot aan de Plattesteen een nieuw gezicht dankzij tal van activiteiten
die er georganiseerd zullen worden.

REGLEMENT VAN DE FOTOWEDSTRIJD "VOETGANGER WORDT KONING!"

1. ORGANISATIE, DATA EN THEMA VAN DE WEDSTRIJD
De fotowedstrijd wordt namens de stad Brussel georganiseerd door de vzw Brufeest, op basis van de
overeenkomst van 23 september 2013.
De wedstrijd begint op 29 juni 2015 en loopt af op 30 september 2015.
Het thema van de wedstrijd is hoe de nieuwe voetgangerszone in het centrum van Brussel tijdens
de zomermaanden van 2015 beleefd wordt.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Deelname aan de wedstrijd is gratis en staat open voor alle fotografen, zowel amateurs als
beroepsfotografen, ongeacht hun leeftijd of woonplaats.
Elke deelnemer mag één enkele foto insturen.

3. VERZENDINGSWIJZEN
De inschrijving voor de wedstrijd gebeurt enkel en alleen via de de website fotoconcoursphoto.be
Elke persoon moet zich volledig en correct op de site registreren. Zo niet, dan zal hij of zij van de
wedstrijd worden uitgesloten.
De foto wordt digitaal via de website gedropt in gif-, jpg- of png formaat, , 300 DPI en weegt niet
meer dan 3MB. Een beschrijving, plaats en datum van de foto-opname wordt meegestuurd en telt
maximaal 300 lettertekens spaties inbegrepen.
De bestandsnaam van de foto moet als volgt worden opgesteld: "naam-voornaam.jpg".
De deelnemers krijgen een bevestiging van ontvangst.

Dienst Cultuur - Sint-Katelijnestraat 11 - 1000 Brussel
T. + 32 (2) 279 64 20 - F. + 32 (2) 279 64 29

Dienst Cultuur van de Stad Brussel

De deelnemers laten de Dienst Cultuur toe hun foto te gebruiken op verschillende communicatie
dragers (online en offline) .

4. SAMENSTELLING VAN DE JURY
De jury wordt door de organisator gekozen. De leden worden uitgekozen op basis van hun
professionele en culturele deskundigheid.

5. SELECTIECRITERIA
De criteria zijn de verwerking van het thema, de originaliteit, de artistieke waarde en de techniek van
de foto.

6. PRIJS EN PRIJSUITREIKING
De beste fotografen zullen een prijs krijgen voor hun foto.
1ste prijs: 200 reproducties van de winnende foto op een postkaart
2de prijs: een A2-afdruk (60x42 cm) op Plexiglas van de winnende foto
3de prijs: een map met 12 fotografische reproducties (30x30 cm) van Cas Oorthuys (Brussel 19461956)
Publieksprijs: 100 reproducties van de winnende foto op een postkaart.
De officiële prijsuitreiking zal plaatsvinden in de loop van november 2015 tijdens een receptie die
door de Schepen van Cultuur, Karine Lalieux, zal worden georganiseerd in het Stadhuis van Brussel.
Als een van de winnaars niet aanwezig is (en geen vertegenwoordiger stuurt) tijdens deze ceremonie,
zal zijn of haar prijs het volle eigendom van de vzw Brufeest blijven en niet kunnen worden opgeëist.

7. SELECTIES
De jury nomineert 15 foto's en zal hieruit 3 laureaten kiezen.
Vanaf 15 oktober zullen deze genomineerde foto's op de website fotoconcoursphoto.be worden
gepubliceerd.
Tot 1 november kan het publiek via deze website zijn stem uitbrengen voor de publieksprijs. De foto
die de meeste stemmen verzamelt, wint deze prijs. De mensen kunnen voor meerdere foto's
stemmen, maar slechts één keer per foto (één stem/e-mailadres/foto).
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De winnaars zullen in de loop van de eerste week van november op de website
fotoconcoursphoto.be worden bekendgemaakt en zullen persoonlijk via e-mail op de hoogte worden
gebracht.

8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT
Alle deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden het voorliggende reglement met al zijn bepalingen.
Niet-naleving van een van de bepalingen zal leiden tot uitsluiting van de deelnemer.

9. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE FOTOGRAFEN EN GEBRUIK VAN DE FOTO'S
Elke deelnemer verklaart zelf de ingediende foto te hebben genomen. Hij erkent ook dat hij, voor het
nemen van de foto, de nodige toestemmingen heeft verkregen.
De organisator verwijdert elke foto met een gewelddadig, seksueel, onzedig of onwettelijk karakter.
De deelnemer kan deze beslissing van de organisatoren niet aanvechten. Afhankelijk van de ernst
van de feiten, kan de fotograaf worden vervolgd.
Als de organisatoren van de wedstrijd een foto van een van de deelnemers voor een ander doeleinde
dan de wedstrijdcommunicatie willen gebruiken, zal in samenspraak met de deelnemer een
overeenkomst worden opgesteld waarin het geplande gebruik, de dragers en de duur worden
omschreven.
De deelnemers behouden hun auteursrecht op de ingezonden foto's.

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ORGANISATOR
De persoonlijke gegevens van de deelnemers die voor deze wedstrijd worden verzameld in de
bestanden van de stad Brussel zullen worden behandeld conform de voorschriften van de wet van 8
december 1992. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die zich voordoen
tijdens het verloop van de wedstrijd, ongeacht of het gaat om menselijke fouten, fouten in het
computersysteem of enig ander probleem.
In geval van overmacht behoudt de stad Brussel zich het recht voor om het voorliggende reglement
te wijzigen en om de wedstrijd uit te stellen of in te trekken. De stad kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor deze wijzigingen.

Dienst Cultuur - Sint-Katelijnestraat 11 - 1000 Brussel
T. + 32 (2) 279 64 20 - F. + 32 (2) 279 64 29

