FOTOGRAFEER UW ERFGOED!
Wedstrijdreglement

1. Doelstelling van de wedstrijd
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Directie Monumenten en Landschappen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en nodigt de burgers uit om een bijdrage te leveren aan de
ruimere bekendmaking van het erfgoed dat we dagelijks om ons heen zien.
De wedstrijd kadert in “2018, Europees jaar van het erfgoed” en biedt de deelnemers de
kans om, door middel van de fotografie, hun visie te tonen op het erfgoed van het Brussels
Gewest. Dat kan gaan van grote monumenten of bescheiden bouwwerken over parken,
pleinen, straten en gekende plaatsen tot verborgen hoekjes. De foto's mogen overdag of 's
nachts worden genomen, met of zonder mensen, in breedbeeld of inzoomend op een detail,
enz.
De beste inzendingen zullen in de loop van 2018 worden tentoongesteld.

2. Deelnemingsvoorwaarden
Deze gratis wedstrijd staat open voor iedereen, zowel amateur- als beroepsfotografen.
De deelnemers mogen maximaal vijf foto's inzenden van een of meerdere plaatsen naar
keuze die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ermee rekening houdend dat
het gaat om een wedstrijd die betrekking heeft op het architecturale, archeologische en
natuurlijke erfgoed). Inzendingen met een onderwerp dat geen verband houdt met het Brussels
erfgoed zullen uit de definitieve selectie worden geweerd.
Opgepast, alleen digitale foto’s komen voor deelname in aanmerking. Om de foto’s voor de
tentoonstelling optimaal te kunnen vergroten, is een minimale resolutie vereist van 8 miljoen
pixels. De foto’s mogen niet omkaderd of omrand worden, noch voorzien zijn van een datum
of handtekening in het beeld.
De deelnemers aan de wedstrijd zijn volledig vrij in de keuze van de behandeling van het
onderwerp.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt de afdruk van de foto’s ten laste.
Foto’s die reeds geselecteerd werden in het kader van een andere wedstrijd worden niet
aanvaard.
Opgelet: door zich in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met het wedstrijdreglement.
3. Termijn voor deelname
- ten laatste op vrijdag 15 december 2017: inschrijving via het formulier dat beschikbaar is
op de site www.erfgoed.brussels. De deelnemers krijgen een e-mail ter bevestiging
toegestuurd.

- ten laatste op vrijdag 19 januari 2018: indienen van de bestanden (via cd of via
WeTransfer).
Opgepast: alleen tijdige inschrijvingen en inzendingen komen voor deelname in aanmerking.
4. Indienen van het fotomateriaal
Digitale foto’s (maximale resolutie) worden ingediend op CD of opgestuurd via WeTransfer.
Elke foto wordt voorzien van een identificatie bestaande uit het initiaal van de voornaam,
de naam van de deelnemer + het nummer van de foto (vb: JDupont01, JDupont02,…). De
bestanden moeten vergezeld zijn van een getypt document met de naam en de gegevens
van de deelnemer (adres, telefoon, e-mailadres), en het (de) adres(sen) van de
gefotografeerde plaats(en) + de overeenkomstige identificatie van de foto(’s.)
De foto’s worden ingediend bij de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (CCN-Noordstation – Vooruitgangstraat 80 te 1035 Brussel – van
maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u30) of via WeTransfer (wedstrijddml@gob.brussels).
De organisatoren zijn in geen geval verantwoordelijk voor het verloren gaan van inzendingen
die met de post werden verstuurd.
5. Selectie van de bekroonde foto’s
25 foto’s worden bekroond.
De selectie van de foto’s wordt gebaseerd op zowel hun technische kwaliteiten als op hun
originaliteit.
Slechts één foto per kandidaat kan bekroond worden.
Alle laureaten zullen een prijs ontvangen. Hun foto's zullen in de loop van 2018 worden
tentoongesteld.
6. Samenstelling van de jury
De jury is samengesteld uit een of meer leden van het kabinet van de Minister-President van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van ambtenaren van de Directie Monumenten en
Landschappen of van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van specialisten uit de
sector van de fotografie.
7. Toepassing van het reglement
De deelnemers aan de wedstrijd verklaren zich akkoord met alle bepalingen van dit
reglement. Het niet naleven van een of meer artikelen zal tot de uitsluiting van de deelnemer
in kwestie leiden. Daarenboven zien de kandidaten ook af van elke discussie over de
modaliteiten en het verloop van de wedstrijd, de resultaten en de verdeling van de prijzen.

8. Verantwoordelijkheden van de auteurs en gebruiksrecht van de foto’s
Elke deelnemer verklaart de auteur te zijn van de opgestuurde foto’s en garandeert over alle
vereiste toelatingen te beschikken van de eventuele afgebeelde personen of van de
eigenaars van de gefotografeerde interieurs.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt zich het recht voor bij eventuele
bewustmakingsacties die in de toekomst opgezet zouden worden, gratis gebruik te maken
van de in het kader van de wedstrijd opgestuurde foto’s, ongeacht of ze al dan niet bekroond
werden, onder andere in het kader van eventuele sensibiliseringsacties, publicaties,
tentoonstellingen, enz. (de naam van de fotograaf zal altijd vermeld worden).

