
 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1 - Organisatie 

1.1. …………………………. (naam kern/organisatie/bewonersgroep) in …………………….(naam ge-
meente) (hierna: de ‘organisator’) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers 
max. drie foto’s inzenden zoals vermeld in het wedstrijdreglement. 
 

Artikel 2 - Deelname 

2.1. De wedstrijd loopt van 1mei t.e.m. 31 september 2021.  Het aantal deelnemers is onbe-
perkt. De winnaars worden bekend gemaakt op …… oktober 2021. 

2.2. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos en verloopt via www.cultuurlabvlaanderen.be 

2.3. De deelname staat open voor iedereen, vanaf 16 jaar, woonachtig in 
………………………..(organiserende gemeente) .  

2.4. Deelnemers kunnen maximaal drie foto’s inzenden. Alleen de foto’s die werden ingezon-
den via www.cultuurlabvlaanderen.be, komen in aanmerking. (zie artikel 3 – selectie).  

2.5. De ingezonden foto’s moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

     a. De foto moet genomen zijn tussen 1 mei en 31 september 2021 

     b. Bestandsnaam: de omschrijving van de beelden bestaat uit drie delen: 
naam(punt)voornaam(punt)gemeente(punt)titel(punt)JPEG  
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     c. Bestandsgrootte: Bestanden moeten bij het uploaden kleiner zijn dan 5 MB. Bij selectie 
zal door de organisatoren gevraagd worden een bestand in hogere resolutie te bezorgen. 

     d. Bestandsformaat: jpeg. 

     e. Oriëntatie: Zorg ervoor dat je foto zeker juist georiënteerd is. Tijdens de selectie wordt 
geen enkele kanteling toegepast. 

     f. Kaders rond de beelden, namen of watermerken zijn niet toegelaten. 

     g. De foto mag alleszins geen obscene, discriminerende, seksueel expliciete of andere on-
geschikte inhoud bevatten. 

     h. Onderwerp: iets of iemand, waarmee de fotograaf/fotografe zijn of haar KLIK met 
zijn/haar gemeente verbeeldt.  

i. De foto moet tussen 01/05/2021 en 31/09/2021 worden opgeladen via de URl 
www.cultuurlabvlaanderen.be.  
 

j. De deelnemers dienen via het wedstrijdplatform hun contactgegevens na te laten + 
naam van hun foto(‘s) via het daarvoor voorziene online-formulier.   
 

k.  De organisatoren behouden zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelne-
mers uit te sluiten. 
 

l. De foto mag niet zijn ingezonden voor fotowedstrijden van andere organisatoren. 
 

 

Artikel 3 – Selectie 
3.1. De jury bestaat uit: ………………………………………………………………………………… 

3.4. De selectie vindt plaats in oktober 2021 en gebeurt achter gesloten deuren. 

3.5. Na afloop van de selectie brengen de organisatoren de winnaars persoonlijk op de 
hoogte via e-mail. 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1. De organisatoren kiezen uit de geselecteerde foto’s drie winnaars en zeven eervolle ver-
meldingen. 

4.2. De winnaars ontvangen …………………………………..(prijzen geschonken door organisator). 

4.3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. 

4.5  De prijsuitreiking, annex opening van de tentoonstelling met de tien geselecteerde 
foto’s, is - al dan niet fysiek - gepland in oktober 2021. Een en ander hangt af van de Corona-
maatregelen van het moment. 
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4.6 De drie winnaars per gemeente worden automatisch geselecteerd voor de overkoepe-
lende wedstrijd ‘Mijn rebelse KLIK met Vlaanderen’ georganiseerd door Cultuurlab Vlaande-
ren.  De prijsuitreiking en tentoonstelling zal plaatsvinden in november 2021. 

 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten 

5.1. De deelnemer waarborgt dat hij/zij de auteur en de volledige rechthebbende is van de 
ingezonden werken en dat het om origineel werk gaat en niet om een reproductie of kopie 
van een bestaand werk. 

5.2. Indien één of meerdere personen op de ingediende foto afgebeeld staan, verzekert de 
deelnemer de toestemming te hebben van deze persoon of personen om hun portret te re-
produceren. 

5.3. De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken 
op de auteurs- en portretrechten van derden. Evenmin kan de organisator aansprakelijk 
worden gesteld voor eisen of klachten vanwege personen die op de foto’s voorkomen, deze 
aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer. Indien de organisator toch wordt aangesproken we-
gens mogelijke inbreuken op de auteurs- of portretrechten van derden of andere claims die 
het gevolg zijn van de deelname, zal de deelnemer hem hiervoor vrijwaren. 

5.4. Door het inzenden van de foto krijgt de organisator het recht om (inclusief, maar niet 
beperkt tot) het beeld te reproduceren, aan te passen, tentoon te stellen, te printen en een 
sub-licentie toe te kennen aan derde partijen en in om het even welke vorm het beeld te ge-
bruiken voor marketing en redactionele doeleinden, gedurende één jaar vanaf het einde van 
de wedstrijd op 25/02/2021. De organisator beslist in alle vrijheid om de teksten, foto’s, 
beelden te bewerken, (her)publiceren, (her)uitzenden en exploiteren. 

Artikel 6 – Privacy en gegevensbescherming 

6.1. De organisator verwerkt de persoonsgegevens en gegevens van de deelnemer die via  
www.cultuurlabvlaanderen.be worden verstrekt. De organisator moet deze gegevens ver-
werken om deelname aan de wedstrijd te garanderen, een goed verloop van de wedstrijd 
mogelijk te maken, een selectie van de ingezonden foto’s mogelijk te maken en de deelne-
mer op de hoogte te brengen van de wedstrijdresultaten. 

6.2. De organisator bewaart de persoonsgegevens, onder meer omwille van boekhoudkun-
dige redenen, gedurende een periode van één jaar. 

6.3. De deelnemer heeft verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoons-
gegevens. De organisator is zich hiervan bewust en wil de deelnemer graag bijstaan wanneer 
de deelnemer deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vindt u een overzicht van de 
mogelijkheden: 

6.4. De deelnemer kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die de orga-
nisator verwerkt. De deelnemer kan zich verzetten tegen deze verwerking of waar de wetge-
ving dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele schrapping van persoonsgegevens 
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vragen. Verder kan de deelnemer vragen dat de persoonsgegevens die de organisator ver-
werkt, overgedragen worden aan de deelnemer of een andere organisatie waar de wetge-
ving dit als dusdanig voorschrijft 

6.5. Als de deelnemer niet akkoord gaat met de wijze waarop de organisator haar persoons-
gegevens verwerkt, kan zij steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautori-
teit of de Vlaamse Toezichtcommissie. 

Artikel 7 – Diverse bepalingen 

7.1. Door zich in te schrijven voor het evenement, aanvaardt de deelnemer dit reglement 
volledig en onvoorwaardelijk. De bepalingen van dit reglement vormen een bindende over-
eenkomst tussen de deelnemer en de organisator. Dit reglement kan online geraadpleegd 
worden via www.cultuurlabvlaanderen.be en kan desgewenst afgedrukt worden. 

7.2. De organisator behoudt te allen tijde het recht om naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande of nadere kennisgeving de betrokken deelnemer zonder meer en onmiddellijk 
van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten. Bijvoorbeeld in geval van misbruiken, mislei-
ding, bedrog, alsook ongepast, illegaal of immoreel gedrag, of indien de omstandigheden dit 
vereisen of niet aan dit reglement voldaan wordt. 

7.3. De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te 
annuleren of de voorwaarden ervan te wijzigen. In elk geval kan de organisator niet verant-
woordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annuleringen van de wedstrijd. 

7.4. Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten verbonden aan zijn 
deelname. De organisator kan geenszins instaan voor kosten gemaakt door de deelnemer in 
het kader van de deelname aan de wedstrijd. 

7.5. Dit reglement én zijn bepalingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtban-
ken van Brussel (Nederlandstalige kamers) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen die zich 
hieromtrent zouden kunnen voordoen. 

                              


