FOTOWEDSTRIJD
“Fruitige beelden”
Reglement

1. Algemeen
a. Organisatie
Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd
door de Keizerlijke Commanderie van de
Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun
Gastronomie in samenwerking met het
Stadsbestuur van Sint-Truiden en het
Provinciebestuur van Limburg.
b.

Thema
Het thema van deze fotowedstrijd is “Het
fruit”, in al zijn vormen en stadia, de
bloesems uitgezonderd: hierbij moet het
gaan over inlands fruit en de foto’s dienen
genomen te zijn in Haspengouw of het
Hageland.

c.

Doel
De fotogenieke kanten van het fruit in de
kijker zetten maar tevens de veelzijdigheid
van het fruit in beeld brengen: het fruit als
onuitputtelijke bron van inspiratie.

d.

Deelnemers
Zowel amateur- als beroepsfotografen
mogen deelnemen aan deze wedstrijd,
ongeacht de leeftijd. Minderjarige
deelnemers (- 18 jaar) moeten wel de
schriftelijke toestemming van hun ouders
of voogd kunnen voorleggen. Leden van
de Keizerlijke Commanderie, hun
familieleden tot in de tweede graad en de
juryleden mogen niet deelnemen.

2. Eisen
a. De foto’s moeten gemaakt zijn in
Haspengouw of Hageland.
b. Elke deelnemer mag maximaal 3 foto’s
indienen: de beelden moeten een digitale
grootte van minimum 2,5 MB tot
maximum 5 MB hebben. Ze dienen in
jpeg-formaat in drie aparte mails
verzonden te worden naar
fotowedstrijd@keizerlijke-commanderie.be
c. In de mail zijn de naam van de fotograaf,
de plaats van opname en de titel van de
foto vermeld.
d. Voor de tentoonstelling zullen de foto’s
afgedrukt worden op een formaat van
20 cm x 30 cm.
e. De inzendingen dienen ten laatste op
31 december 2017 te worden
verzonden.
f.
Digitale beeldbewerking is toegestaan
doch de ingezonden foto’s moeten
afkomstig zijn van één beeld: montage
van verschillende beelden in één foto is
dus niet toegestaan.
g. De foto’s moeten als hoofdonderwerp het
Haspengouws fruit hebben: het fruit moet
ook het hoofdbestanddeel van het beeld
zijn.
h. Zowel zwart-wit als kleurenfoto’s worden
aanvaard.
i.
De beste inzendingen worden
tentoongesteld van 13 april 2018 tot en
met 29 april 2018 in de Festraetsstudio
(Begijnhof – Sint-Truiden) Tijdens deze
tentoonstelling wordt ook een
publiekswedstrijd georganiseerd.
j.
Elke deelnemer verklaart door zijn/haar
deelname aan deze wedstrijd dat:
i.
Hij/zij beschikt over alle rechten op
zijn ingezonden foto’s.
ii.
Hij/zij de organisatoren niet
verantwoordelijk kan stellen ingeval

k.

l.

deze rechten overtreden zouden
worden.
iii.
Hij/zij de toestemming geeft aan de
Keizerlijke Commanderie deze foto’s
te gebruiken voor niet-commerciële
doeleinden met naamvermelding van
de fotograaf die de intellectuele
rechten op zijn foto behoudt.
De organisatoren kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor eisen
van of klachten door personen die op de
ingezonden beelden staan afgebeeld: de
deelnemer zorgt ervoor dat deze personen
hun toestemming tot gebruik geven
volgens de wet op de privacy die deze
materie regelt.
Om een anonieme jurering mogelijk te
maken mogen de foto’s niet voorzien zijn
namen, data en digitale handtekeningen.

3. Prijsuitreiking
a. De laureaten van de jury worden bekend
gemaakt bij de opening van de
tentoonstelling op vrijdag 13 april 2018.
Tijdens de afsluitende plechtigheid met
receptie op zondag 29 april 2018 worden
de prijzen van de jury en de publieksprijs
overhandigd.
i.
De jury geeft drie prijzen (1e plaats,
2de plaats, 3de plaats).
ii.
Het publiek geeft één prijs.
iii.
Elke deelnemer kan slechts één prijs
in ontvangst nemen.
b. Over de uitslag van de jury en de
publieksprijs is geen betwisting mogelijk
en elke deelnemer verklaart zich akkoord
met dit reglement en met de beslissingen
van de jury.

Meer inlichtingen bij:
Jos Lacroix, Grootmaarschalk-voorzitter
Kerkveldstraat 43 – 3800 Sint-Truiden
lastra@pandora.be – 0477/403157
of
Luc Martens, Maarschalk-webmaster
Beukenlaan 7 – 3800 Sint-Truiden
martens.luc@telenet.be – 0499/143053

Met de steun van:

FRUITIGE
BEELDEN

Een fotowedstrijd met
fruit uit Haspengouw en
het Hageland voor de
lens

