
 
 

REGLEMENT fotowedstrijd 2020  « HET ARBORETUM POSEERT »  
  
ARTIKEL 1- organisatie en data van de wedstrijd 
Vereniging « Les amis de l’arboretum de La Tuillière » viert haar 30-jarig bestaan met een 
fotowedstrijd, gratis en open voor iedereen.  
De wedstrijd loopt van 30 mei tot 30 september 2020 (laatste datum dat nog een foto ingestuurd kan 
worden).  
  
ARTIKEL 2- THEMA  
« HET ARBORETUM POSEERT » 

  
ARTIKEL 3 –REGELS VOOR DEELNAME 
Deze wedstrijd is gratis en open voor iedere foto-amateur met uitsluiting van leden van de jury. 
Er zijn 2 categoriën :  
Categorie 1 : jonger dan 15 jaar  
Categorie 2 : 15 jaar en ouder 
De deelnemers aan de wedstrijd moeten het auteursrecht bezitten van de ingezonden foto(s) en 
toestemming tot publicatie hebben van de personen die op de foto(s) zichtbaar zijn. 
Eén deelname per persoon wordt geaccepteerd met een maximum van 3 foto’s. 
De foto’s moeten in het arboretum genomen zijn. 
De inzenders blijven eigenaar van de foto(s). 
Foto’s moeten in numerieke bestanden als JPEG in een bijlage gestuurd worden naar email: 
arboretumlatuilliere@gmail.com 
  
Foto’s moeten minimaal formaat van 2000x3000 pixels hebben. 
De naam van de foto in de bijlage : naam-voornaam.jpg 
 
Onderwerp van de email :  « wedstrijd- foto-achternaam-voornaam-nummer vd foto (1, 2 ou 3) » 
In de mail moet staan :  
Geboortedatum en naam en voornaam van de deelnemer  
Datum en plaats waar de foto genomen is 
Korte toelichting zo nodig 
Postadres en telefoonnummer van de inzender 
Emailadres van de inzender 
   
ARTIKEL 4 : SELECTIECRITERIA 
De foto’s zullen worden beoordeeld op hun artistieke waarde en hun technische kwaliteiten door de 
jury. 
   
ARTIKEL 5 : PRIX 
Cetgorie 15 jr en ouder :  
1e prijs : een nacht voor 2 personen in de toren van het arboretum 
2e prijs : Verrassing !!!! 
3e prijs : lid voor het leven van het arboretum 
4e prijs : privérondleiding in het arboretum 
Categorie jonger dan 15 jaar: 
1e prijs : cadeaucheque van Cultura van 30 euro 
2e prijs : cadeaucheque van Cultura van 20 euro  
3e prijs : cadeaucheque van Cultura van 10 euro  
4e prijs : een plantaardige verrassing 
Een gewonnen prijs kan onder geen enkele voorwaarde ingewisseld worden voor geld of een andere 
prijs. 
 
ARTIKEL 6 : TENTOONSTELLING VAN DE FOTO’S 
De foto’s zullen tijdens de prijsuitreiking tentoongesteld worden in de vorm van een diavoorstelling 
en de winnende foto’s op afgedrukt op een zeildoek 
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De 8 winnende foto’s zullen afgedrukt worden op een zeildoek en in het arboretum permanent 
tentoongesteld worden. 
  
ARTIKEL 7 : BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN 
De winnaars worden geïnformeerd per e-mail en de resultaten zullen op de website van het arboretum 
gepubliceerd worden. 
  
ARTIKEL 8 : PRIJSUITREIKING 
De winnaars ontvangen hun prijs op de dag van de prijsuitreiking (31 oktober 2020)  
  
ARTIKEL 9 : SAMENSTELLING VAN DE JURY 
De jury bestaat uit : 
Bernard Faurie (amateurfotograaf), Malika Turin (photografe en grafisch ontwerper ), Ineke Vink 
(voorzitster van de vereniging “les amis de l’arboretum de La Tuillière”) 
  
ARTIKEL 10 : AUTEURSRECHT 
Iedere inzender verklaart de auteursrechtelijke eigenaar te zijn van de ingezonden foto(s). Hij of zij 
verklaart ook de toestemming tot publicatie te geven.  
Als de organisatoren een foto willen gebruiken voor welk doel dan ook, zal van tevoren toestemming 
gevraagd worden aan de inzender. 
  
ARTIKEL 11 : VERANTWOORDELIJKHEID 
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen die zich voordoen in 
het kader van de wedstrijd, of het gaat om een menselijke vergissing, een probleem met de 
informatica of welk ander probleem dan ook. 
  
ARTICKEL 12 : VERPLICHTINGEN 
Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat inzender dit reglement accepteert. Niet respecteren 
hiervan leidt tot uitsluiting van deelname. 
Ieder protest of correspondentie over de interpretaite van it reglement zal door de jury serieus 
besproken worden. Zij houdt zich het recht voor naar haar inzicht te beslissen. Zij doen zullen dit 
doen in de geest van de wedstrijd. 

 


