
  
 

Reglement fotowedstrijd boer&buiten 

Artikel 1 - Organisatie 

1.1. Gemeentebestuur Brecht organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers één foto inzenden 

zoals vermeld bij de wedstrijd. 

Artikel 2 - Deelname 

2.1. De wedstrijd loopt van 26/05/2021 tot 15/12/2021. Het aantal deelnemers is onbeperkt. 

2.2. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos en verloopt via www.brecht.be/boerenbuiten  

2.3. De deelname staat open voor iedereen. 

2.4. Deelnemers kunnen maximaal één foto inzenden. Alleen de foto’s die werden ingezonden via 

www.brecht.be/boerenbuiten komen in aanmerking. Per deelnemer kan echter slechts één foto 

worden geselecteerd (zie artikel 3 – selectie). 

2.5. De ingezonden foto moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

i. Productiedatum: de foto mag niet zijn ingezonden voor fotowedstrijden van andere 

organisatoren. 

ii. Bestandnaam: de omschrijving van de beelden bestaat uit drie delen: 

naam(punt)voornaam(punt)titel(punt)JPEG 

iii. 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. 

iv. Bestandsformaat: jpeg. 

v. Oriëntatie: zorg ervoor dat je foto zeker juist georiënteerd is. Tijdens de selectie wordt 

geen enkele kanteling toegepast. 

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

vii. De foto mag alleszins geen obscene, provocatieve, seksueel expliciete of andere 

ongeschikte inhoud bevatten. 

viii. Onderwerp: de foto dient gemaakt te worden in gemeente Brecht en bevat de eigen, 

originele interpretatie van het thema ‘boer&buiten’ van de deelnemer.  

ix. De foto moet tussen 26/05/2021 en 29/08/2021 worden opgeladen via de 

www.brecht.be/boerenbuiten. De organisatoren behouden zich het recht voor om, bij 

onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten. 

Artikel 3 – Selectie 

3.1. Er zijn twee categorieën: 

i. Volwassenen = 18 jaar of ouder op het moment van de inzending; 

ii. Jongeren = jonger dan 18 jaar op het moment van de inzending 

De organistoren selecteren één foto per categorie uit alle inzendingen binnen deze 

categorie. 

3.2. De selectie vindt plaats vóór 17 september 2021 en gebeurt achter gesloten deuren. 
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3.3. Na afloop van de selectie brengen de organisatoren de winnaar persoonlijk op de hoogte via e-

mail.  

3.4. Behalve een prijs van de jury wordt er ook één (1) publieksprijs uitgereikt. De foto die op 31 

december het meeste publieksstemmen heeft verzameld, wint deze prijs.  

3.5. Het publiek kan per persoon één stem uitbrengen in het Kempuseum (tijdens de openingstijden) 

van 19 september 2021 t.e.m. 31 december 2021.  

Artikel 4 – Prijzen 

4.1. De jury kiest uit de geselecteerde foto’s één (1) winnaar per categorie. Dat betekent dat er drie (3) 

prijzen worden uitgereikt in totaal. 

4.2. De winnaars van de juryprijs ontvangen elk cadeaubonnen van de gemeente Brecht ter waarde 

van 250 euro. 

4.3. De winnaar van de publieksprijs ontvangt eveneens cadeaubonnen van de gemeente Brecht ter 

waarde van 250 euro. 

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

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten 

5.1. De deelnemer waarborgt dat hij/zij de auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden 

werken en dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van bestaande werken. 

5.2. Indien één of meerdere personen op de ingediende foto’s afgebeeld staan, verzekert de 

deelnemer de toestemming te hebben van deze persoon of personen om hun portret te reproduceren. 

5.3. De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de 

auteurs- en portretrechten van derden. Evenmin kunnen de organisatoren aansprakelijk worden 

gesteld voor eisen of klachten vanwege personen die op de foto’s voorkomen. Deze aansprakelijkheid 

ligt bij de deelnemer. Indien de organisatoren toch worden aangesproken wegens mogelijke inbreuken 

op de auteurs- of portretrechten van derden of andere claims die het gevolg zijn van de deelname, zal 

de deelnemer hen 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, aanpassen, tentoonstellen, print en in elke vorm het beeld te gebruiken 

voor marketing en redactionele doeleinden. De organisatoren beslissen 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 organisatoren verwerken de persoonsgegevens en gegevens van de deelnemer die via 

www.brecht.be/boerenbuiten worden verstrekt. De organisator moet deze gegevens verwerken 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 deelnemer op de hoogte te brengen van de 

wedstrijdresultaten. 

6.2. De organisatoren bewaren de persoonsgegevens, onder meer omwille van boekhoudkundige 

redenen, gedurende een periode van één (1) jaar. 
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6.3. De deelnemer heeft verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. 

De organisatoren zijn zich hiervan bewust en willen de deelnemer graag bijstaan wanneer de 

deelnemer deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden: 

 De deelnemer kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die de 

organisatoren verwerken.  

 De deelnemer kan zich verzetten tegen deze verwerking of waar de wetgeving dit toestaat, 

een beperking van of zelf algehele schrappinging van persoonsgegevens vragen.  

 Verder kan de deelnemer vragen dat de persoonsgegevens die de organisatoren verwerken 

overgedragen worden aan de deelnemer of een andere organisatie waar de wetgeving dit als 

dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan de deelnemer uitoefenen door een e-mail te sturen 

naar cultuurdienst@brecht.be. 

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 overeenkomst tussen de 

deelnemer en de organisatoren. Dit reglement kan online geraadpleegd worden via de 

website www.brecht.be/boerenbuiten en kan desgewenst afgedrukt worden. 

7.2. De organisatoren behouden 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, misleiding, bedrog, 

alsook ongepast, illegaal of immoreel gedrag, of indien de omstandigheden dit vereisen of niet aan dit 

reglement voldaan wordt. 

7.3. De organisatoren behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te 

annuleren of de voorwaarden ervan te wijzigen. In elk geval kunnen de organisatoren niet 

verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annuleringen van de wedstrijd. 

7.4. Elke deelnemer is volledig zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten verbonden aan zijn 

deelname. De organisatoren kunnen 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 rechtbanken van 

Antwerpen (Nederlandstalige kamers) zijn als enige bevoegd voor alle geschillen die zich hieromtrent 

zouden kunnen voordoen. 
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