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Tegen	  de	  stroom	  in	  
Fotowedstrijd	  Brusselse	  Kanaalzone	  	  

1	  juli	  2011	  –	  31	  augustus	  2011	  
	  

-‐ Digitale	  fotowedstrijd,	  maximaal	  drie	  foto’s	  (zwart-‐wit	  of	  kleur),	  deelname	  is	  gratis	  
	  

-‐ De	  foto’s	  moeten	  ingestuurd	  worden	  tussen	  1	  juli	  2011	  en	  31	  augustus	  2011	  via	  	  
http://www.jotform.com/12330158192	  
	  

-‐ Het	  thema	  is	  de	  Brusselse	  Kanaalzone,	  de	  uitdaging	  is	  tegen	  de	  stroom	  in	  te	  
zwemmen	  
	  

-‐ Er	  zijn	  mooie	  prijzen	  te	  winnen:	  alle	  foto’s	  worden	  gebundeld	  op	  een	  website,	  de	  
beste	  foto’s	  worden	  vereeuwigd	  op	  postkaartjes,	  er	  zijn	  (foto)boeken	  te	  winnen	  en	  
voor	  10	  deelnemers	  die	  niet	  met	  de	  hoofdprijzen	  naar	  huis	  gaan	  is	  er	  een	  troostprijs	  
	  

-‐ De	  jury	  bestaat	  o.a.	  uit	  de	  Brusselaars	  Pascal	  Smet	  (Vlaams	  Minister	  voor	  Brussel),	  
Wijnand	  Plaizier	  (uitgever)	  en	  Hannes	  De	  Geest	  (voorzitter	  Curieus	  Brussel	  vzw).	  

	  
WEDSTRIJDREGLEMENT:	  
	  
Artikel	  1.	  
‘Tegen	  de	  stroom	  in’	  is	  een	  digitale	  fotowedstrijd	  georganiseerd	  door	  Curieus	  Brussel	  vzw.	  De	  deelname	  
aan	  de	  wedstrijd	  is	  gratis.	  Door	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  wedstrijd	  gaat	  de	  fotograaf	  akkoord	  met	  het	  
wedstrijdreglement	  van	  ‘Tegen	  de	  stroom	  in’.	  

	  
Artikel	  2.	  
De	  foto’s	  moeten	  betrekking	  hebben	  op	  de	  Brusselse	  Kanaalzone.	  Zowel	  zwart-‐wit	  als	  kleurenfoto’s	  zijn	  
toegelaten.	  Foto’s	  die	  niet	  met	  dit	  thema	  gerelateerd	  zijn,	  of	  ongepaste	  foto’s	  worden	  uit	  de	  selectie	  
genomen.	  

	  
Artikel	  3.	  
De	  winnaars	  worden	  in	  september	  2011	  geselecteerd.	  De	  exacte	  datum	  van	  selectie	  en	  proclamatie	  van	  
de	  winnaars	  wordt	  via	  www.curieus.be	  bekend	  gemaakt	  en	  zal	  ook	  aan	  alle	  deelnemers	  van	  de	  wedstrijd	  
gecommuniceerd	  worden.	  
Prijzen:	  

1. Alle	  ingezonden	  foto’s	  worden	  op	  een	  website	  geplaatst.	  De	  winnaars	  van	  de	  wedstrijd	  
worden	  bekend	  gemaakt	  én	  in	  de	  bloemetjes	  gezet	  tijdens	  een	  persconferentie.	  

2. De	  drie	  winnende	  foto’s:	  
a. Van	  de	  drie	  winnende	  foto’s	  worden	  postkaartjes	  gedrukt,	  deze	  postkaartjes	  worden	  

ruim	  verspreid	  in	  Brussel;	  
b. De	  drie	  winnende	  fotografen	  krijgen	  enkele	  mooie	  (foto)boeken.	  

3. Van	  de	  beste	  foto	  worden	  bovendien	  drie	  afdrukken	  op	  groot	  formaat	  gerealiseerd.	  De	  foto	  
zal	  bovendien	  gebruikt	  worden	  in	  alle	  communicatie	  over	  de	  resultaten	  van	  de	  wedstijrd	  
(pers,	  web,	  nieuwsbrieven,…);	  

4. Voor	  tien	  van	  de	  niet-‐winnende	  deelnemers	  zijn	  er	  mooie	  troostprijzen:	  via	  een	  onschuldige	  
hand	  krijgen	  tien	  deelnemers	  een	  troostprijs,	  die	  op	  de	  persconferentie	  zal	  worden	  uitgereikt.	  
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Cf.	  artikel	  4	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  dat	  lokale	  afdelingen	  van	  Curieus	  Brussel	  ook	  nog	  activiteiten	  
organiseren	  in	  het	  kielzog	  van	  de	  fotowedstrijd	  ‘Tegen	  de	  stroom	  in’.	  Er	  wordt	  o.a.	  voorzien	  in	  de	  
organisatie	  van	  een	  reizende	  tentoonstelling.	  
	  
Artikel	  4.	  
Curieus	  Brussel	  vzw	  is	  een	  overkoepelende	  organisatie	  van	  lokale	  curieus	  afdelingen.	  De	  lokale	  afdelingen	  
van	  Curieus	  Brussel	  vzw,	  waaronder	  in	  het	  bijzonder	  de	  afdelingen	  curieus	  Molenbeek,	  curieus	  
Anderlecht,	  curieus	  Stad	  Brussel,	  curieus	  Schaarbeek	  en	  curieus	  Jette,	  kunnen	  desgevallend	  zelf	  specifieke	  
activiteiten	  organiseren	  (wandelingen,	  publicaties,	  tentoonstellingen,	  …)	  in	  het	  kielzog	  van	  deze	  wedstrijd.	  
Hiervoor	  zullen	  de	  deelnemende	  fotografen	  persoonlijk	  gecontacteerd	  worden.	  

	  
Artikel	  5.	  	  
Iedere	  fotograaf	  kan	  maximaal	  drie	  foto’s	  inzenden.	  De	  foto’s	  worden	  digitaal	  ingestuurd	  tussen	  1	  juli	  
2011	  en	  31	  augustus	  2011	  via	  http://www.jotform.com/12330158192.	  De	  foto’s	  worden	  in	  
voldoende	  kwaliteit	  jpeg-‐formaat	  doorgestuurd	  via	  het	  webformulier.	  In	  dit	  webformulier	  geeft	  de	  
fotograaf	  de	  locatie	  aan	  van	  de	  foto	  alsook	  het	  ogenblik	  waarop	  de	  foto	  getrokken	  werd.	  De	  fotograaf	  
mag	  ook	  extra	  toelichting	  geven	  bij	  de	  foto.	  Deze	  informatie	  zal	  niet	  gebruikt	  worden	  voor	  de	  selectie	  van	  
de	  winnende	  foto’s.	  Verder	  moeten	  correcte	  contactgegevens	  worden	  doorgegeven	  via	  het	  digitaal	  
formulier.	  
	  
Artikel	  6.	  
Het	  invullen	  van	  het	  webformulier	  via	  http://www.jotform.com/12330158192	  en	  het	  doorsturen	  
van	  maximaal	  drie	  foto’s	  impliceert	  dat	  de	  deelnemer	  dit	  reglement	  heeft	  gelezen	  en	  ermee	  akkoord	  gaat.	  	  
	  
Artikel	  7.	  
Curieus	  Brussel	  vzw	  heeft	  het	  recht	  om	  elke	  fotograaf	  te	  contacteren	  om	  informatie	  in	  het	  
deelnameformulier	  te	  bevestigen	  of	  om	  een	  eventuele	  andere	  reden	  in	  functie	  van	  het	  goede	  verloop	  van	  
de	  wedstrijd.	  De	  deelnemers	  verbinden	  zich	  ertoe	  om	  eventueel	  het	  originele	  digitaal	  formaat	  ter	  
beschikking	  te	  stellen	  van	  Curieus	  Brussel	  vzw	  voor	  het	  gebruik	  ervan	  in	  het	  kader	  van	  de	  bekendmaking	  
van	  de	  winnaars,	  van	  de	  promotie	  ervan	  en	  van	  de	  prijzen	  van	  ‘Tegen	  de	  stroom	  in’.	  
	  
Artikel	  8.	  
De	  deelnemende	  fotografen	  geven	  aan	  Curieus	  Brussel	  vzw	  alle	  gebruiksrechten	  met	  betrekking	  tot	  de	  
ingediende	  foto’s	  en	  dit	  voor	  alle	  acties	  ter	  promotie	  van	  de	  resultaten	  die	  in	  dit	  reglement	  zijn	  
opgenomen.	  Bij	  het	  gebruik	  zal	  steeds	  de	  naam	  van	  de	  fotograaf	  vermeld	  worden	  alsook	  de	  vermelding	  
“gerealiseerd	  in	  het	  kader	  van	  de	  fotowedstrijd	  ‘Tegen	  de	  stroom	  in’”.	  
	  
Artikel	  9.	  
De	  jury	  bestaat	  o.a.	  uit	  de	  Brusselaars	  Pascal	  Smet	  (Vlaams	  Minister	  voor	  Brussel),	  Wijnand	  Plaizier	  
(uitgever)	  en	  Hannes	  De	  Geest	  (voorzitter	  Curieus	  Brussel	  vzw).	  
	  
Artikel	  10.	  
Alle	  deelnemers	  worden	  per	  mail	  gecontacteerd	  in	  functie	  van	  het	  bekend	  maken	  van	  de	  selectie	  van	  de	  
drie	  winnende	  foto’s.	  Deze	  bekendmaking	  zal	  gebeuren	  tijdens	  een	  persconferentie.	  De	  exacte	  datum	  en	  
locatie	  van	  die	  persconferentie	  wordt	  tijdig	  aan	  alle	  deelnemers	  gecommuniceerd.	  
	  
Artikel	  11.	  
De	  deelnemers	  zijn	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  alle	  kosten	  verbonden	  aan	  de	  deelname	  aan	  de	  wedstrijd.	  
In	  geen	  geval	  kunnen	  kosten	  voor	  deelname	  verhaald	  worden	  op	  Curieus	  Brussel	  vzw.	  
	  
Artikel	  12.	  
Curieus	  Brussel	  vzw	  zal	  alles	  in	  het	  werk	  stellen	  om	  het	  ingezonden	  werk	  met	  de	  beste	  zorgen	  te	  
behandelen.	  De	  organisatie	  kan	  echter	  niet	  verantwoordelijk	  gehouden	  worden	  voor	  elke	  vorm	  van	  
schade	  of	  verlies	  dat	  gebeurt	  tijdens	  de	  manipulatie	  van	  de	  foto’s	  of	  elke	  vorm	  van	  gegevensverlies	  bij	  het	  
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downloaden	  van	  de	  beelden	  via	  het	  deelnameformulier.	  Daarenboven	  kan	  Curieus	  Brussel	  vzw	  niet	  
verantwoordelijk	  gesteld	  worden	  voor	  welke	  schade	  ook	  ervaren	  door	  de	  deelnemers	  en	  die	  te	  wijten	  zijn	  
aan	  overmacht,	  zoals	  problemen	  gerelateerd	  aan	  computernetwerken,	  virussen	  en	  niet	  toegelaten	  
computertoegang.	  
	  
Artikel	  13.	  
Door	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  wedstrijd	  en	  foto’s	  in	  te	  sturen	  via	  het	  webformulier	  
http://www.jotform.com/12330158192	  verklaart	  elke	  deelnemer	  uitdrukkelijk	  dat	  hij	  of	  zij	  beschikt	  
over	  alle	  rechten	  gelinkt	  aan	  elk	  van	  zijn	  deelnemende	  werken	  (zowel	  privacy	  als	  	  auteursrechten)	  en	  dat	  
hij	  of	  zij	  alle	  nodige	  toelatingen	  heeft	  om	  deze	  te	  presenteren.	  De	  foto’s	  dienen	  ook	  door	  de	  fotograaf	  zelf	  
genomen	  te	  worden,	  dus	  de	  fotograaf	  heeft	  het	  auteursrecht	  op	  elke	  door	  hem	  of	  haar	  ingezonden	  foto.	  
Curieus	  Brussel	  vzw	  kan	  niet	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  in	  geval	  van	  een	  klacht	  van	  een	  derde	  partij	  
met	  betrekking	  tot	  de	  overtreding	  van	  de	  rechten	  of	  in	  geval	  van	  schade	  gelinkt	  aan	  het	  onderwerp	  of	  
object	  van	  het	  deelnemend	  werk.	  In	  dergelijke	  gevallen	  zal	  de	  deelnemer	  elke	  verantwoordelijkheid	  
onttrekken	  aan	  Curieus	  Brussel	  vzw	  en	  hen	  hiervoor	  vergoeden.	  


