Wedstrijdreglement
Artikel 1: Algemeen
Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de
fotowedstrijd die georganiseerd wordt naar aanleiding van het fotoproject ‘Dit zien
wij. 44 Lenzen, beelden, verhalen.’ en dit door het Provinciaal Centrum voor
Cultureel Erfgoed, Provincie Limburg (hierna genoemd: de organisator).
De geldende versie van het reglement is terug te vinden op de website
www.limburg1914-1918.be
Door deelname aan deze wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich automatisch
akkoord met het voor deze wedstrijd geldende reglement. De beslissingen van de
organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de
winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet
uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.
Artikel 2: Fotowedstrijd
Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf 10/09/2017 tot en met 30/11/2017.
Inzendingen die niet binnen de aangegeven periode toekomen worden niet meer in
aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is.
De foto’s kunnen ofwel via Whatsapp (0483 30 17 81) ofwel per e-mail
(ditzienwij@limburg.be) ingezonden worden.
Bij de fotowedstrijd gelden de volgende deelnamevoorwaarden:
−

−
−
−
−

−

Het onderwerp van de foto omvat een gebouw of een landschap geselecteerd
door de deelnemers. Er wordt gevraagd om een landschap of gebouw – van
voetbalkantine tot kerk – te fotograferen. Het onderwerp is voor de
deelnemers onmisbaar binnen het straatbeeld van de gemeente en dient
daarom naar hun mening bewaard te blijven voor de toekomstige inwoners.
De deelnemers dienen een persoonlijke motivering toe te voegen aan de
inzending: ‘Waarom is dit gebouw of landschap voor hen onmisbaar?’
De foto’s kunnen enkel digitaal worden ingezonden in volgende formaten:
.jpg, .png of .tiff. De winnende foto’s moeten na afloop van de fotowedstrijd
(01/12/2017) in hoge resolutie aangeleverd kunnen worden.
De foto’s moeten origineel zijn. Van het internet gehaalde beelden komen niet
in aanmerking.
De ingezonden foto’s worden aan een eerste selectie onderworpen door de
organisator. Deze eerste selectie heeft louter tot doel die foto’s uit de
wedstrijd te weren die strijdig zouden zijn met de openbare zeden en/of de
openbare orde en/of die schade zouden kunnen toebrengen aan het imago
van de organisator en daarmee samenhangend het project ‘Dit zien Wij’.
De naam van de deelnemer wordt steeds vermeld bij de foto die online
geplaatst wordt, tenzij uitdrukkelijk gemeld wordt aan de organisator
(ditzienwij@limburg.be) om de naam van de deelnemer niet te vermelden.

Artikel 3: Auteursrechten
De vermogensrechtelijke auteursrechten op de foto’s worden overgedragen door de
deelnemer aan de organisator. De organisator geldt derhalve als
auteursrechthebbende met betrekking tot foto’s die werden genomen in het kader
van deze wedstrijd. De deelnemer draagt aan de organisator het exclusieve recht
over om de betreffende foto’s te gebruiken in al haar publicaties en voor al haar
evenementen.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eisen en/of klachten
van personen die op ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid
hiervoor ligt enkel en alleen bij de deelnemer aan de wedstrijd. In het kader van het
recht op privacy en het recht op afbeelding ligt de verantwoordelijkheid dan ook bij
de deelnemer om de nodige toestemmingen te vragen aan de afgebeelde personen.
De deelnemer bezit het volledige auteursrecht op de genomen foto’s zoals hij deze
aanbiedt aan de organisator en hij garandeert dat de betreffende foto’s geen inbreuk
maken op het auteursrecht of enig ander recht van derden of op enige andere
wetgeving. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle vorderingen die door
derden zullen worden ingesteld met betrekking tot de genomen foto’s.
artikel 4: Prijzen
Er wordt op voorhand bepaald hoeveel en welke prijzen er worden uitgereikt in het
kader van de wedstrijd. De prijzen worden kenbaar gemaakt via de bijhorende
projectwebsite: www.limburg1914-1918.be
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De
prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. BTW en/of
eventueel andere bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar. Elke poging tot
fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs
van dezelfde of een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte
gesteld.
Ten onrechte gewonnen prijzen, ten gevolge van het niet naleven van de algemene
voorwaarden voor de deelname aan de fotowedstrijd zoals omschreven in artikel 2,
kunnen door de organisator worden teruggevorderd.
De prijzen worden officieel overhandigd in 2018. De prijzen van wedstrijd zijn als
volgt verdeeld:
Prijs 1: Nikon 5600, een inspirerende DX-formaat D-SLR voor mensen die de
creatieve wereld van de fotografie willen verkennen
Prijs 2: Een dag op pad met Luc Daelemans als fotograaf van het Belang van
Limburg
Prijs 3: Vakantiecheque van Toerisme Limburg
Prijs 4: Exclusief bezoek achter de schermen in het atelier van de glasnegatieven in
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onder begeleiding van Robrecht
Janssen

Prijs 5: Workshop ‘Maak je eigen foto op glasnegatief.’
Prijs 6-10: Boekenpakket van het Fotomuseum in Antwerpen
De winnaars 1 tot 44 krijgen allen eveneens een boekenpakket van het Provinciaal
Centrum voor Cultureel Erfgoed.
Artikel 5: Deelname modaliteiten
Meervoudige deelname van eenzelfde deelnemer is toegestaan. Elke deelnemer kan
maximum 5 foto’s insturen. Van elke locatie mag de deelnemer slechts één foto
insturen.
Personeelsleden van het PCCE, en personen wonend op hetzelfde adres als het
personeelslid, kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar
worden aangeduid.
Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaars te kunnen
contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de
organisator gevraagde gegevens invullen:
−
−

locatie van de foto (naam, straat/gemeente en/of gps-coördinaten)
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de deelnemer

Indien er geen melding wordt gemaakt van deze gegevens, kan de ingezonden foto
van de betrokkene niet weerhouden worden als winnende foto.
De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude,
overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of
andere wedstrijden.
Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de
voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk
gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben.
Artikel 6: Aanduiding van de winnaars
Per gemeente zal er door een meerkoppige jury één foto geselecteerd worden, die
kan opgenomen worden in een tentoonstelling. De jury houdt rekening met de
wedstrijdvoorwaarden, alsook de originaliteit van het beeld en het verhaal. Er kan
niet in beroep gegaan worden tegen de beslissing van de jury.
Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op
hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan
de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming zijn/haar
contactgegevens te gebruiken om contact op te nemen; de winnaar wordt persoonlijk
op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met verdere informatie over
zijn prijs. Indien de prijs afgehaald dient te worden dan verliest de winnaar ieder
recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt.
Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie
van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.

Artikel 7: Privacy
De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het
meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe
leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk,
wordt ontzegd tot de producten en diensten van de organisator.
De gegevens van de deelnemers worden niet gebruikt voor de verkoop en promotie
van producten en diensten of om u op de hoogte te houden van aanbiedingen. De
gegevens zullen enkel gebruikt worden voor communicatie gelinkt aan het project
‘Dit Zien Wij’.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadelig gevolg voor
de deelnemers aan de wedstrijd indien om welke reden dan ook de duur van de
wedstrijd wordt veranderd, de wedstrijd wordt aangepast, simpelweg wordt
geannuleerd of een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden wordt gepubliceerd
indien de omstandigheden dit vereisen.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet
aansprakelijk voor eventuele technische problemen waardoor niet kan worden
deelgenomen aan de wedstrijd. De kosten voor deelname aan een wedstrijd worden
altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste
worden gelegd van de organisator of gerecupereerd worden bij de organisator.
De winnaars van de prijzen erkennen uitdrukkelijk dat de organisator slechts
verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een
producent of verlener van diensten kan worden beschouwd. De winnaars zien
uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens de organisator met
betrekking tot de prijs.
De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/partners in gebreke zouden
blijven om de prijs te overhandigen. De organisator is niet verantwoordelijk voor
beschadiging of verlies van de prijs of een vertraging in de levering of de ontvangst.
Indien de prijs een arrangement van derden betreft, kan de organisator niet
verantwoordelijk worden gehouden voor het doorgaan en de inhoud ervan. De
organisator kan ook niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen
of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

