Reglement fotowedstrijd Paard en Landschap
Thema
Paard en Landschap een fotogenieke combinatie
Paarden zijn fotogenieke dieren en landschappen spreken vaak tot de verbeelding. De opdracht van
deze fotowedstrijd is tegelijk eenvoudig en uitdagend. Probeer de interactie tussen het paard en zijn
landschap, vorm gegeven door het penseel van de seizoenen, mooi en/of creatief in beeld te
brengen met aandacht voor de natuurlijke leefomgeving. Je mag uiteraard ook meerdere paarden in
een landschap fotograferen.

Organisator
§1. Deze fotowedstrijd is een initiatief van Regionaal Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap
de Voorkempen, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Regionaal Landschap Kleine- & Grote Nete en
de Hooibeekhoeve in kader van het PDPO project ‘Paard en Landschap’. Contactgegevens: T 015 21
98 53 of info@rlrl.be.
Deelname
§2. De fotowedstrijd loopt van vrijdag 11 maart 2016 tot en met zondag 12 maart 2017. Iedereen kan
gratis deelnemen.
§3. Door deel te nemen gaat de fotograaf akkoord met het reglement van de fotowedstrijd Paard &
Landschap, evenals met alle beslissingen die het organisatiecomité (tevens jury) eventueel nog zal
nemen om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.
§4. De fotowedstrijd zet in op het thema Paard en Landschap. Waarbij de relatie tussen het
landschap en het paard centraal staat. Het landschappelijke aspect zal een doorslaggevende factor
zijn.
§5. Alle foto’s dienen genomen te zijn in de Provincie Antwerpen. De locatie wordt vermeld op de
foto’s.
§6. Inzendingen gebeuren:
- Via info@rlrl.be
- Via Wetransfer kunnen bestanden tot 2 GB verstuurd worden
- Op Cd-rom naar Regionaal Landschap Rivierenland vzw, Hallestraat 6, 2800 Mechelen
§7. Vermeld per ingezonden foto:
- ‘Fotowedstrijd Paard & Landschap’ in het onderwerp van je mail of brief
- Je contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, mailadres
- De locatie en de titel van de foto met korte toelichting
§8. Je inzending is pas geldig nadat je een bevestigingsmail hebt gekregen . Het is je eigen
verantwoordelijkheid om de foto opnieuw in te sturen, indien dit niet het geval zou zijn (bijvoorbeeld
omdat de mail tussen de spamberichten is beland).
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§9. Elke deelnemer kan maximum vijf foto’s inzenden.
§10. Deelname kan alleen met digitale beelden. Zowel digitale opnamen als kwaliteitsvol gescande
analoge foto’s worden aanvaard.
§11. Ingezonden beelden mogen niet eerder gepubliceerd zijn in drukwerk.
§12. Inschrijvingen worden afgesloten uiterlijk zondagavond 12 maart 2017 om 23u59.

Beeldvereisten
§13. De beelden hebben een minimum grootte van 1.800 pixels op 1.200 pixels.
§14. Er mag geen passe-partout om de foto gemaakt worden en er mogen geen teksten of namen in
de foto’s geplaatst worden.
§15. Beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp (landschap, flora,
fauna, mens, erfgoed). Dit betekent dat ingezonden opnamen van planten en dieren worden
gemaakt met respect voor het onderwerp, het welzijn van de gefotografeerde dieren moet voorop
staan, de locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille van de opname…
De deelnemers respecteren ten allen tijde de geldende gedragsregels en de wettelijke bepalingen,
o.m. inzake soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden, privacy. Als de jury vermoedt dat
het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft ondervonden omwille van de
opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname.
§16. Foto’s dienen een waarheidsgetrouw beeld te geven van het landschap of onderwerp in
kwestie. Kleine retouches zijn aanvaardbaar. Als de jury vermoedt dat het gefotografeerde
onderwerp een onaanvaardbare bewerking heeft ondervonden wordt de foto uitgesloten van
deelname.
Jurering
§17. De Keuze van de jury
Alle ingezonden foto’s worden beoordeeld door een jury. Elk jurylid is nauw betrokken bij het thema
paard en landschap en/of bezit een bijzondere kennis van fotografie. De jury beoordeelt de
ingezonden foto’s op basis van vastgelegde criteria inzake fotografie, relevantie voor paard en
landschap en originaliteit. De beelden worden anoniem, dus zonder vermelding van de auteur, door
de jury beoordeeld. Elke beslissing van de jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen
schriftelijke communicatie gevoerd.
§18. De prijzen
Hoofdprijs
De winnaar van de fotowedstrijd heeft recht op één overnachting in een paardenvriendelijke B&B
met ontbijt voor twee personen in de Provincie Antwerpen.
Tweede prijs
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De winnaar van de tweede prijs heeft recht op een huifkartocht door een prachtige streek in de
Provincie Antwerpen.
Derde prijs
De winnaar van de derde prijs ontvangt twee toegangskaarten voor de Kerstjumping 2017 te
Mechelen.
§19. Als door de jury beelden van eenzelfde deelnemer geselecteerd worden binnen de top drie,
komt deze deelnemer slechts in aanmerking voor de hoogste behaalde juryprijs. De volgorde van de
selectie blijft wel behouden. De resterende tweede en/of derde juryprijs wordt toegekend aan de
volgende deelnemer in de rangschikking van de jury.
Bekendmaking winnaars
§20. De winnaars van de fotowedstrijd worden persoonlijk op de hoogte gebracht van hun
overwinning. Alle winnaars zullen ook bekendgemaakt worden via de websites van alle project
partners.
Auteursrechten
§21. Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten
bezitten. De deelnemers blijven verantwoordelijk voor de originaliteit van de ingezonden werken.
Van het internet gehaalde beelden of delen van beelden worden niet geaccepteerd. Elke deelnemer
verklaart door deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat hij beschikt over alle rechten gelinkt
aan elk van zijn deelnemende werken en dat hij alle nodige toelatingen heeft om die te presenteren.
Het Regionaal Landschap Rivierenland vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van
klacht van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het
onderwerp of object van het deelnemende werk.
§22. De deelnemers verbinden zich ertoe om het originele formaat van de deelnemende beelden
kosteloos ter beschikking te stellen voor het afprinten ervan op groot formaat en voor eventueel
later gebruik ervan in publicaties van de projectpartners en het Paardenloket. De foto’s blijven
eigendom van de fotograaf en zullen steeds met naamvermelding gebruikt worden. Het gebruik van
de foto’s door de projectpartners is beperkt tot gebruik voor niet-commerciële doeleinden.
Andere bepalingen
§23. De jury en initiatiefnemers van de fotowedstrijd Paard en Landschap hebben het recht elke
fotograaf te contacteren om de informatie van het deelnemersformulier te bevestigen om elke
eventuele andere noodzakelijke reden. De juridische bepalingen met betrekking tot de bescherming
van de privacy worden hierbij gerespecteerd.
§24. De deelnemers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de deelname,
o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, enz.
§25. Alhoewel de organisatoren uiteraard zullen trachten om al de ingezonden foto’s met de beste
zorgen te behandelen, kunnen zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor elke vorm van
schade of verlies die gebeurt tijdens de manipulatie ervan of elke andere vorm van gegevensverlies
bij het downloaden van de beelden via het internet. Daarenboven kunnen zij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor welke schade ook die ervaren wordt door de deelnemers en die te wijten is aan
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overmacht zoals problemen gerelateerd aan computernetwerken, computervirussen en niet
toegelaten computertoegang.
§26. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van personen
die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer. Vraag in het
kader van de wet van de privacy zeker de toestemming van de mensen die u fotografeert.
§27. De Belgische wet op de fotografie is van toepassing.
§28. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijziging of
annulering van de wedstrijd wegens overmacht.
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