Afdeling Limburg

WEDSTRIJDREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD

‘No Pain, No Glory’ (op de camino)
Opgave
1. Maak een foto/foto’s die op een creatieve en originele manier uitdrukt/uitdrukken wat ‘No Pain,
No Glory’ op de camino voor jou als pelgrim betekent.
2 . Geef je foto(‘s) een titel mee, eventueel met korte toelichting. Een titel moet, een toelichting mag.
Titel en toelichting mogen samen niet meer dan 20 woorden tellen.
Organisatie
3. Afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap organiseert de fotowedstrijd, met als
doel de pelgrim aan te zetten tot reflectie op het thema No Pain, No Glory op de camino. De fotograaf/fotografe kan zich hierbij creatief uitdrukken en op die manier bijdragen aan de weergave van
de beleving van het pelgrimeren op de camino.
Deelname
4. Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer het reglement integraal aanvaardt en elke
beslissing die verband houdt met de fotowedstrijd.
Afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken als de omstandigheden
dit vereisen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Eventuele aanpassingen aan
het reglement worden bekendgemaakt op de website van het genootschap, in de ‘¡Hola!’ en op de
Facebookpagina van het Vlaams Compostelagenootschap.
5. Over de wedstrijd zelf voert het Afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap geen
correspondentie. Communicatie over eventuele moeilijkheden die ontstaan bij het inzenden van de
foto’s, kan via e-mail naar: afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
Meerderjarigen (+18 jaar), woonachtig in België of Nederland, mogen deelnemen aan de fotowedstrijd. Minderjarigen mogen maar deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming
van hun ouder(s) of persoon die het ouderlijke gezag uitoefent, daarvoor gekregen hebben. Deze
toestemming dient op verzoek van Afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap voorgelegd te worden.
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Uitgesloten tot deelname zijn:
 de leden van het bestuur van de Afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap
en hun familieleden 1e graad;
 de leden van de wedstrijdjury van deze fotowedstrijd en hun directe aanverwanten.
7. Deelname aan deze fotowedstrijd is gratis.
8. Inzendingen onder pseudoniem of alias worden niet aanvaard. De deelnemer moet ook de maker
zijn van de foto. Deelnemen met foto’s van derden is dus niet toegestaan.
Aaantal foto’s, formaat en voorwaarden van de foto(‘s)
9. Om deel te nemen, stuur je minimum 1 en maximum 3 digitale beelden in. Elke foto moet voorzien zijn van een titel. Een korte toelichting op de foto is toegestaan. Titel en toelichting mogen samen niet meer dan 20 woorden bedragen.
10. De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden, maar de maximumgrootte
per foto mag de 4MB niet overschrijden. Alleen foto’s in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard.
11. Benoem je foto('s) als volgt: naam_voornaam_titelfoto (bijv.: jansen_jan_onverhoopte_glorie).
12. Standaardcorrecties en bewerkingen (zoals kleine aanpassingen van belichting, kleur, etc.) zijn
toegelaten. Toevoeging van extra elementen is niet toegestaan. De ingezonden foto’s moeten afkomstig zijn van één beeld. Met andere woorden: een montage van verschillende beelden in één
foto of dubbele belichting is niet toegelaten.
13. De foto zelf moet anoniem zijn. Dit wil o.a. zeggen dat er geen handtekening (of naamsvermelding) in het beeld mag aangebracht worden.
14. De foto moet binnen de opgegeven opdracht passen. Het onderwerp moet iets te maken hebben
met No Pain, No Glory op de camino. Verduidelijking van de foto mag in de toelichting opgenomen
worden (max. 20 woorden, titel inbegrepen). De toelichting moet in een apart, bij voorkeur Wordbestand worden ingestuurd tegelijkertijd met de foto (‘s). Als je meerdere foto’s instuurt, dan duidelijk
vermelden welke toelichting bij welke foto hoort.
15. De foto mag niet aanstootgevend, beledigend, seksistisch, pornografisch, racistisch, discriminerend, lasterlijk, kwetsend of op andere wijze onwettelijk zijn.
Inzending
16. Foto’s moeten ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 2022.
17. Foto’s (en eventuele telichting op de foto’s in Wordbestand) moeten in één zending ingezonden
worden via e-mail of (bij overschrijding van 5 MB in geval er meerdere beelden ingestuurd worden)
via We Transfer naar: afdelinglimburg@compostelagenootschap.be.
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Rechten en privacy
18. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij de intellectuele eigendomsrechten (zoals het
auteursrecht) ten aanzien van de ingezonden foto(‘s) bezit en vrijwaart.
19. Door deel te nemen doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van al zijn intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de ingezonden foto(’s).
20. De deelnemer doet afstand van alle vorderingen, nu en in de toekomst, op een materiële of andere vergoeding voortvloeiend uit het gebruik, de reproductie en publicatie van de ingediende foto’s,
ten overstaan van de afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap.
21. De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van alle vorderingen inzake het publicatierecht, het portretrecht of vorderingen inzake de privacywetgeving en verzaakt aan alle rechten op reproductie van
het beeldmateriaal in gelijk welke vorm en op gelijk welk tijdstip.
22. De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking tot het
onderwerp/de inhoud van de foto(’s). De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld
worden gebracht, geen bezwaar hebben tegen publicatie. De afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap 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.
23. De deelnemer geeft de afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap toestemming
tot het reproduceren en verveelvoudigen van de ingezonden foto’s, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.
24. In uitvoering van artikel 4, paragraaf 1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de recente GDPRwetgeving van 25 mei 2018, draagt de afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap er
zorg voor dat de door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens enkel zullen verwerkt worden
in het kader van de fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden.
25. De afdeling Limburg van Vlaams Compostelagenootschap bewaart de persoonsgegevens niet
langer dan nodig is om de handelingen te stellen waarvoor ze zijn ingezameld en met inachtneming
van de geldende regelgeving.
Beoordeling van de ingezonden foto’s
26. De jury bestaat uit 3 leden: één lid van het bestuur van de afdeling Limburg van het Vlaams
Compostelagnootschap (tevens voorzitter van de jury), één onafhankelijk vakfotograaf en één
onafhankelijk amateurfotograaf.
27. Er wordt bij het jureren rekening gehouden met diverse criteria zoals fotografische kwaliteit,
compositie, actualiteit, originaliteit en interpretatie van het onderwerp.
28. De beslissing van de jury is onherroepelijk. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd. De
resultaten worden zo snel als mogelijk na 31 oktober 2022 bekendgemaakt op de website van het
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Vlaams Compostelagenootschap en in de ‘¡Hola!’. De winnaars worden vooraf persoonlijk per e-mail
geïnformeerd.
Bestemming winnende foto’s
29. De 12 winnende foto’s zullen o.a. gebruikt worden voor het samenstellen een verjaardagskalender, uitgegeven door afdeling Limburg van het Vlaams Compostelagenootschap.
30. Van elk van de 12 winnende foto’s zal een vergroting worden afgedrukt. Deze afdrukken zullen
deel uitmaken van een minitentoonstelling die o.a. te zien zal zijn op de infodag voor kandidaat-pelgrims in Genk, georganiseerd door het Vlaams Compostelagenootschap, op 21-01-2023.
31. Bij elke vertoning, c.q. publicatie van de foto (‘s) zal de naam van de fotograaf (fotografen) van de
foto (‘s) vermeld worden, tenzij de betrokken fotograaf nadrukkelijk te kennen heeft gegeven dit niet
te willen.
Prijzen
32. De jury zal 12 foto’s bekronen. Er zal onder de 12 bekroonde foto’s geen rangschikking bepaald
worden. Wel zal de jury haar keuze kort motiveren op haar website bij het publiceren van de winnende foto’s.
33. De 12 winnaars ontvangen elk:;



1 exemplaar van de verjaardagskalender, en
1 afdruk van hun winnende foto op kwaliteitspapier posterformaat 80 cm x 60 cm.

Tot slot
34. Dit reglement omvat een behoorlijke hoeveelheid tekst. Laat je hierdoor vooral niet afschrikken! De regels zijn gebaseerd op ervaring met fotowedstrijden. Het doel van deze regels is dat
voor elke deelnemer hetzelfde uitgangspunt geldt en dat de wedstrijd eerlijk verloopt.
35. Bij eventuele geschillen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdjury
via een meerderheidsbesluit.
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