
WEDSTRIJDREGLEMENT 
FOTOWEDSTRIJD kunstzinnige Inkleding van het evenementenplein 
2021 
 
 
Oproep 
De gemeente Tervuren organiseert een alternatief zomerprogramma met een evenementendorp. 
Om dit dorp in te kleden doen we een oproep aan alle inwoners van de Druivenstreek.  
De gemeente gaat hiervoor op zoek naar mooie foto’s van Tervuurse kunstwerken, landschappen, 
straatbeelden, portretten van Tervurenaars, … 
Stuur voor 1 mei maximum drie foto’s op naar evenementen@tervuren.be en wie weet prijkt één 
van jouw foto’s in het evenementendorp of win je zelfs de publieksprijs.  
 
Inleiding 
Uit de inzendingen worden tien foto’s gekozen die op een banner worden gedrukt en zo een plaats 
krijgen in het evenementendorp. 
Deze oproep staat open voor alle leeftijden en alle inwoners van de Druivenstreek. 
(Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem) 
Pak je camera en ga op ontdekkingstocht in Tervuren: een foto van eigen kunstwerken of van 
Tervuurse landschappen, straatbeelden of portretten van Tervurenaars, …   
Eind juli zal de publieksprijs worden toegekend. 
 
Organisator: 
Gemeente Tervuren, met maatschappelijke zetel Markt 7A bus2, 3080 Tervuren, stelt dit reglement 
ter beschikking via www.tervuren.be. 
 
Algemene bepalingen: 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit 
reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten. Het 
deelnemingsformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. 
 
Wie kan deelnemen? 
- Er is geen beperking qua leeftijd. 
- Je bent inwoner van de Druivenstreek: Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Bertem. 
- De deelnemer moet de maker van de foto zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet 
toegestaan. 
 
Hoe deelnemen? 
- De deelname aan de wedstrijd is gratis. 
- Deelnemen kan vanaf 1 april tot en met 1 mei 2021. 
- Deelnemers bezorgen hun foto’s door een mail te sturen naar evenementen@tervuren.be 
- Er worden maximum drie foto’s per deelnemer aanvaard. 
- Deelnemers mogen enkel foto’s uploaden die gemaakt zijn in Tervuren en met als onderwerp eigen 
kunstwerken of Tervuurse landschappen, straatbeelden of portretten van Tervurenaars. 
 
Specificaties: 
- De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden voldoende voor de afmeting 

van de banner: 340 x 175 cm. (Bij vectoriele opmaak mag dat in schaal en anders in ware grootte op 

100 DPI.) 

- De foto’s hebben een liggend formaat. 
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-Bestandnaam: de omschrijving van de beelden bestaat uit drie delen: 
naam(punt)voornaam(punt)titel(punt)JPEG 
- De foto mag geen obscene, provocatieve, seksueel expliciete, politieke, religieuze of andere 

ongeschikte inhoud bevatten. 

- Samengestelde en kunstzinnige foto’s zijn toegelaten. In dit geval beschikt de deelnemer over de 

rechten van dit beeldmateriaal. 

Wie wint? 
- De organistoren selecteren tien foto’s uit alle inzendingen. 
Deze selectie vindt plaats vóór 1 juni 2021 en gebeurt achter gesloten deuren. 
Na afloop van de selectie brengt de gemeente de winnaars persoonlijk op de hoogte via e-mail. 
- Het gemeentebestuur beslist over de samenstelling van de jury. De beslissing van de jury kan niet 
aangevochten worden. 
 
De prijzen: 
Uit de inzendingen worden tien foto’s gekozen die op een banner worden tentoongesteld in het 
evenementendorp. De tien geselecteerden krijgen hiervoor ook een aandenken en maken kans op de 
publieksprijs. 
 
Publieksprijs: tijdens de opening van het evenementendorp kunnen bezoekers stemmen op de 
tentoongestelde foto’s. De winnaar krijgt een prijs t.w.v. 250 euro. 
 
Andere voorwaarden: 
- De geselecteerde foto’s kunnen door de gemeente Tervuren worden gebruikt voor publicaties en 
promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of 
vergoeding verschuldigd is. 
- De gemeente engageert zichzelf om het copyright © met de naam van de auteur te vermelden in 
eigen publicaties en op de banners. 
- De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking tot het 
onderwerp/de inhoud van de foto. De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld 
worden gebracht geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet 
auteursrechtelijk beschermd is. De gemeente Tervuren is niet aansprakelijk voor vorderingen of 
klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als 
gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen. 
- De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij uploadt in de wedstrijdmodule vrij is van 
virussen, spyware of andere malware. Enige schade die de gemeente Tervuren lijdt door eventuele 
malware zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd. 
- De gemeente Tervuren heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen. 
- De banner blijft eigendom van de gemeente. 
 
Bescherming van de privacy: 
- De gemeente Tervuren behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de 
persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). 
- De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de winnaar 
is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale media. Winnaars worden per e-mail of 
per telefoon gecontacteerd. 


