Reglement fotowedstrijd SAPH ‘Over struikelblokken’

Organisator
De Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH) is de schakel
tussen het Kortrijkse stadsbestuur en personen met een handicap, hun
belangenorganisaties en verenigingen. De SAPH wil dat alle mensen kunnen
deelnemen aan het dagelijkse leven!

Doel van de wedstrijd
•

Mensen doen stilstaan bij (on)toegankelijkheid in de ruimste zin van het woord.

•
•

Vanuit een positieve invalshoek.
Als de locatie waar de foto is genomen, herkenbaar is, zal de jury dit als een
pluspunt beschouwen.

Opdracht
Fotowedstrijd: Over struikelblokken
Iedereen botst wel eens op een struikelblok;
-

met de rolstoel voor een trap,
de 500ste sollicitatiebrief gestuurd? Nog steeds geen respons!
je Nederlands is niet goed genoeg? Je mag de opleiding niet volgen.

Pak uw camera en toon ons die vaak onzichtbare struikelblokken! Laat ons zien waar
u zoal tegenaan loopt! Maar toon ons ook hoe we die struikelblokken kunnen
overwinnen!
•
•
•
•

Toon ons grappige of pijnlijke situaties en obstakels!
Leg blunders en barrières vast!
Gebruik uw humor en creativiteit om de unieke mens in die moeilijke situatie te
laten zien!
Laat ons, dankzij uw foto’s, dromen van een inclusieve samenleving waar
niemand wordt uitgesloten!
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Wie kan deelnemen?
•

Iedereen.
Uitzondering: leden van het dagelijks bestuur van de SAPH en de leden van de
jury. De SAPH houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

•

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

•

Maximum aantal foto’s: 4 per persoon.

Inzending foto’s
De deelnemer bezorgt zijn/haar foto’s digitaal aan de organisator ten laatste op 30
september 2018 om 24 u. Dit op volgend mailadres: overstruikelblokken@gmail.com
Te grote bestanden worden beter opgestuurd via een onlineservice zoals ‘We
Transfer’. Door de foto’s in te zenden geeft de deelnemer aan dat hij de maker van
de foto is en er alle rechten op bezit.
U ontvangt een bevestiging van goede ontvangst.

Voorwaarden waaraan de foto moet voldoen
De deelnemer heeft alle artistieke vrijheid, volgende voorwaarden dienen echter
vervuld te zijn:
-

De foto moet ingestuurd worden als JPG bestand op 300 dpi
De foto moet volgende resolutie hebben: hoogte 1080 pixels, breedte naar
keuze tot maximaal 1920 pixels.

De bestandsnaam moet uniek zijn en bij voorkeur volgens volgend stramien: vier
initialen van de maker gevolgd door een volgnummer van de foto(s). Bv.: Koen
Amerlynck stuurt 3 foto’s in en benoemt de bestanden als volgt:
-

KOAM1
KOAM2
KOAM3

De deelnemer bezorgt de organisatie zin/haar naam, voornaam, adres,
telefoonnummer en de bestandsnaam of –namen van zijn/haar ingezonden foto’s.
Foto’s worden geweigerd als:
•
•

ze niet over het thema gaan,
ze niet voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden,

•

ze aanstootgevend, discriminerend, pornografisch, onzedelijk zijn of
extremistische elementen vertonen.

Door de foto’s in te zenden geeft de deelnemer aan dat:
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•

het niet gaat om portretfoto’s en foto’s waar kinderen zonder toestemming
herkenbaar op afgebeeld staan,

•

er geen afgebeelde personen op staan die geen toestemming voor publicatie
hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes).

De deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn/haar ingezonden foto’s.

Jury
De organisatie stelt de jury samen uit leden van het dagelijks bestuur van de SAPH
en mensen uit de fotografiewereld. Tegen de uitspraken van de jury is geen verhaal
mogelijk.

Prijzen
De winnaars worden via de website bekendgemaakt op 1 november 2018.
De winnaar ontvangt 200 euro, de tweede 100 euro, de derde 75 euro, de vierde 50
euro en de vijfde 25 euro.
Indien de foto van de deelnemer wordt tentoongesteld, krijgt deze zijn/haar foto na
de tentoonstelling gratis. Er wordt van de deelnemer wel verwacht dat hij/zij het
tentoongestelde werk zelf komt ophalen in de eerste week van februari 2019. Mocht
dit niet mogelijk zijn dan wordt de foto toegestuurd.
Er wordt slechts 1 prijs per deelnemer toegekend.
De prijzen worden uitgereikt op de opening van de tentoonstelling of kunnen bij
afwezigheid op de rekening van de deelnemer overgeschreven worden.

Tentoonstelling
De organisatie zorgt voor het afdrukken van de foto’s op het formaat A3 voor de
tentoonstelling. En baseert zich hierbij op de aangeleverde bestanden, zonder enige
aanpassing ervan. Afdrukken gebeurt voor alle foto’s op dezelfde drager en met
dezelfde kwaliteit.
De foto’s worden tentoongesteld van 3 december 2018 tot 30 januari 2019 in de
stadsbibliotheek in Kortrijk. De deelnemers van wie hun werk tentoongesteld wordt,
krijgen een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling.

Publicatie
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke inbreuken op
auteurs-, portret- of andere rechten van derden.
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De inzender stemt er mee in dat de organisatoren en de stad Kortrijk de foto’s met
vermelding van de naam van de fotograaf vrij mogen afdrukken, tentoonstellen en
publiceren. Druk-, spel-, zet- elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet
ingeroepen worden als grond voor welke verplichting vanwege de stad Kortrijk of de
SAPH.

Reglementswijzigingen
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit
reglement. Indien de omstandigheden hierom vragen, behouden de organisatoren
het recht om dit reglement te wijzigen.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld
worden op de website www.overstruikelblokken.be.

Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht
door de organisatoren.

Privacy
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
zal de organisatie de door jou meegedeelde persoonsgegevens enkel verwerken in
het kader van deze fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor
andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van
de opgeslagen gegevens.

Contact
Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij
overstruikelblokken@gmail.com. Zie tevens www.overstruikelblokken.be.
Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
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