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UITWERKING FOTOWEDSTRIJD 
“De 4 seizoenen in Wilrijk” 
 
Lancering en deadline 4 thema’s in 4 kwartalen 
De natuur in Wilrijk in de herfst (21/09/2021) – deadline publiceren foto 20/12/2021 
De natuur in Wilrijk in de winter (21/12/2021) – deadline publiceren foto 20/03/2022 
De natuur in Wilrijk in de lente (21/03/2022) – deadline publiceren foto 20/06/2022 
De natuur in Wilrijk in de zomer (21/06/2022) – deadline publiceren foto 20/09/2022 
 
Formaten 
Facebook 940 x 788 pixels 
Instagram 1080 x 1080 pixels 
 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
“De vier seizoenen in Wilrijk” - fotowedstrijd 2021-2022 
 
Inleiding en organisatie 
De fotowedstrijd “De vier seizoenen in Wilrijk” wordt georganiseerd door Intercommunale ISVAG, 
Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk. 
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor deze 
fotowedstrijd. Op de website kan dit reglement te allen tijde kan geraadpleegd worden.  
De wedstrijd heeft als doel om de natuur in Wilrijk gedurende de vier seizoenen in beeld te brengen 
op een mooie, ludieke of originele manier (geen personen). 
 
BASISVOORWAARDEN  
Wie mag deelnemen?  
Iedereen met een hoofdverblijfplaats in het werkingsgebied van ISVAG, waaronder ook de 
gemeenten van IGEAN. De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van de deelname. 
Minderjarigen kunnen evenwel ook deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van 
hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). 
Maximum 3 beelden per seizoen/per deelnemer.  
De deelnemer hoeft niet van elk seizoen een foto in te dienen om deel te nemen. 
Enkel de juryleden zijn uitgesloten van deelname. 
 
Wat mag op de foto?  
De ingezonden beelden figureren de natuur in Wilrijk en dit gedurende de 4 verschillende seizoenen.  
De foto’s dienen digitaal genomen te worden en dit binnen het grondgebied van Wilrijk.  
Foto’s die buiten de grens werden genomen kunnen niet ingediend worden. 
Geen personen. 
Geen zwart-wit foto’s. 
Geen sepia filter. 
 
Waar let je op als fotograaf?  
Als vanzelfsprekend maak je je originele beeld met respect voor het onderwerp en zijn omgeving. 
Beelden die potentieel aanleiding geven tot een ernstige verstoring of beschadiging van het 
onderwerp of zijn omgeving, zelfs al is effectieve verstoring of beschadiging niet aangetoond of niet 
opgetreden, worden niet in aanmerking genomen voor jurering. Noch de organisatoren noch de jury 
voeren een discussie over de interpretatie van dit reglement.  
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BIJKOMENDE VOORWAARDEN EN TECHNISCHE VEREISTEN  
Wat zijn de technische bepalingen?  
De wedstrijd staat enkel open voor foto’s die digitaal genomen werden.  
De organisatoren bezorgen de beelden anoniem aan de juryleden.  
 
Inzending gebeurt uitsluitend door plaatsing van het beeld via Instagram en facebook.  
De formaten zijn als volgt: 
Facebook 940 x 788 pixels 
Instagram 1080 x 1080 pixels 
 
Welke bewerkingen en technieken zijn TOEGESTAAN?  
Algemene aanpassingen, zoals contrast, verzadiging, verscherping, witbalans, lokale aanpassingen en 
verwijderen van vignettering, mits met mate en behoud van het natuurlijke karakter van het beeld.  
Verwijderen van sensorvlekken.  
Bijsnijden. 
Welke bewerkingen zijn NIET TOEGESTAAN?  
Toevoegen van elementen in de foto.  
Verwijderen van elementen uit de foto, andere dan sensorvlekken.  
Kaders, watermerken of namen in de foto. De jury beoordeelt uitsluitend foto’s die anoniem zijn en 
waarbij dus geen naam of persoonlijk kenmerk in het beeld zelf voorkomt.  
In het algemeen geldt dat overdreven gemanipuleerde beelden worden gediskwalificeerd.  
De creativiteit van de fotograaf moet boven de bewerkingen van de beelden staan.  
 
Hoe neem je deel?  
Je post maximaal 3 beelden per seizoen: 
Thema herfst: posten tussen 21 september 2021 en 20 december 2021 
Thema winter: posten tussen 21 december 2021 en 20 maart 2022 
Thema lente: posten tussen 21 maart 2022 en 20 juni 2022 
Thema zomer: posten tussen 21 juni 2022 en 20 september 2022 
Deelname is gratis. 
 
Wat valt er te winnen?  
Er zijn in totaal vier prijzen te winnen. Eén prijs per seizoen.  
-Waardebon AS Adventure van 50euro 
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd en eveneens bekend gemaakt in de maand na de 
afsluiting van een seizoen op de ISVAG facebook pagina, Instagram en website. 
 
Hoe wordt de winnaar gekozen?  
De jurering gebeurt door een jury aangeduid door ISVAG.  
De jury zal uit de ingezonden beelden eerst 10 foto’s selecteren voor de finale. Vervolgens kiest de 
jury per seizoen één winnaar. Er wordt contact opgenomen met de winnaar om af te spreken waar 
de prijs overhandigd zal worden. 
 
Wie zit in de jury? 
De jury is samengesteld uit: 
Cleo Klapholz  
Karin Van Couwenberg  
Andrea Schonken 
 
 
Hoe gaat de jury te werk?  
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De procedure van jurering garandeert dat niemand buiten de jury enige impact kan hebben op de 
uiteindelijke uitkomst.  
Daarom zijn alleen de juryleden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.  
De beraadslaging en de beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet aanvechtbaar en hierover 
wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd. 
Over zelf wordt niet gecommuniceerd, noch door de juryleden noch door de organisatoren.  
Deelnemers en/of (digitale) beelden die niet beantwoorden aan de voorwaarden van het reglement 
kunnen door de jury uitgesloten worden. 
 
Hoe worden de finalisten en de winnaars bekendgemaakt?  
Nadat de jury heeft beraadslaagd, wordt de finalisten (per seizoen) persoonlijk gecontacteerd. 
De winnaar wordt eveneens  bekend gemaakt in de maand na de afsluiting van een seizoen op de 
ISVAG facebook pagina, Instagram en website. 
 
Hoe zit het met aansprakelijkheid van deelnemer copyright en gebruiksrechten?  
De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die 
zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan deze 
wedstrijd. 
Door een beeld te posten, verklaart de fotograaf de auteur en rechtmatige eigenaar te zijn van het 
beeld in kwestie. Als blijkt dat rechten van derden geschonden worden, is de deelnemer hiervoor zelf 
verantwoordelijk en zal hij of zij de gevolgen daarvan dragen en die niet kunnen afwimpelen op de 
organisatoren van de wedstrijd.  
 
De organisatoren kunnen de foto’s van de finalisten gebruiken in het kader van de promotie van de 
fotowedstrijd, in het ISVAG jaarverslag en folders, de ISVAG nieuwskrant, op de ISVAG website en 
sociale media, dit steeds met vermelding van de naam van de fotograaf.  
De deelnemer verklaart dus uitdrukkelijk dat zijn/ haar werken op bovenstaande manier mogen 
gebruikt worden in deze communicatiekanalen van ISVAG, zonder dat hij/zij hiervoor enige 
vergoeding of auteursrechten kan opeisen. 
 
Enkele foto’s zullen verschijnen op de sociale media van ISVAG en op de website. De deelnemers 
verlenen ISVAG daartoe het exclusieve recht om, zonder vergoeding, de foto’s op te nemen op 
sociale media en haar website en om de inzendingen verder te verspreiden, te verwerken in 
publicaties, … 
 
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ISVAG verwerkt. 
Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische 
regelgeving ter uitvoering van de GDPR. 
 
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto, en woonplaats 
kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …). 
 
De 4 finalisten behouden te allen tijde zelf het copyright op zijn beeld en kan het vrij exploiteren. 
Hij/zij zal echter geen vergoeding vragen voor het gebruik van het beeld door ISVAG van de 
wedstrijd.  
 
De organisatoren van de wedstrijd zullen de beelden nooit verstrekken aan derden en steeds 
doorverwijzen naar de fotograaf.  
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Toezicht op wedstrijd en beslissingen 
Indien ISVAG genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ISVAG hiervoor op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval 
van overmacht of elke verandering buiten de wil van ISVAG voortzetting of het evenwicht van deze 
wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt ISVAG ontlast van iedere 
verbintenis.  
 
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als 
gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. 
Iedere deelnemer waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij/zij de originele auteur en volledig 
rechthebbende is van het door hem/haar ingezonden werk, dat het een origineel werk betreft en 
geen reproductie of kopie van een bestaand werk. 
 
De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijk inbreuken op de 
auteursrechten van derden. Door zijn/haar inzending vrijwaart de deelnemer de organisatie van alle 
mogelijke aanspraken van derden ter zake.  
 
Akkoordverklaring 
Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Elke deelnemer wordt 
geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Buiten dit 
reglement wordt er geen informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld, noch mondeling 
noch schriftelijk.  
De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk 
elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd, net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit 
reglement, op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch 
behandeld worden.  
 
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te 
beëindigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten zijn wil. In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden 
voorkomen of in geval van betwisting, zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen 
om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder 
verhaal.  
 
Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank  
Het wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle eventuele geschillen die uit 
de wedstrijd voortvloeien of verband houden met de wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen 
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement 
Antwerpen. 


