Bruselako Euskal Etxea
Foto-wedstrijd over het Baskenland
Algemeen kader
In samenwerking met de dienst cultuur van de gemeente Sint-Gillis (Brussel) en de
vertegenwoording van de regering van Euskadi aan de Europese Komissie,de Bruselako
Euskal Etxea, v.z.w.(=vereniging zonder winstgevend doel,Baskische Huis in Brussel)
organiseert een wedstrijd over foto’s over het Baskenland.
Die fotowedstrijd schrijft zich in het kader van de organisatie van een culturele week van het
Baskenland dat zal plaatsvinden van 07 tot 15.12.2018 te Brussel. De Bruselako Euskal
Etxea wenst van de gelegenheid gebruik te maken om beter kennis te maken met het
Baskenland en zijn eigenschappen zoals ook de vele activiteiten van de Euskal Etxea.
De foto-tentoonstelling bevat fotografische beelden die moeten gemaakt worden op het
territorium van de 7 hisorische provincie’s van het Baskenland(Noord en Zuid van het
Baskenland)
2 thema’s zijn voorgesteld aan de deelnemers:
-Landschappen van het Baskenland(bergen,oceaan,pleinen,dieren,….)
-De cultuur van het Baskenland(folklore,feesten,portretten,muziek,…)
Elke deelnemer schrijft zich slechts voor 1 thema in en stelt een coherente reeks van
maximum 6 >10 beelden van het gekozen thema voor.
De winnaars zullen geselecteerd worden door een jury samengesteld door leden van de
Bruselako Euskal Etxea en door fotografen.
5 laureaten zullen geselecteerd worden door alle deelnemers van de wedsrijd.
Elke laureaat zal winnen:
•
•

•
•

De tentoonstelling van 6 prenten in de schoot van het Pelgrims Huis te Sint-Gillis
gedurende de culturele week van het Baskisch Huis van de 7 > 15.12.2018
De trekking en montage van 6 prenten gerealiseerd op formaat 30-40 cm op
Hahnemuhle-of Ilford papier met afdrukpapier Dibond tot stand gebracht door een
professionele afdruk-en montage-atelier.
De uitnodiging op de vernissage en de voorstelling van zijn of haar fotografisch werk
gedurende de expo.
Het recht zijn afdrukken voor eigen rekening mede te nemen na de expo.

De grote winnaar zal geselecteerd worden door de 5 laureaten en zal recht hebben op een
hotel-verblijf voor 2 personen en 1 nacht in hotel Parador d'Hondarribia(1)…..
(1)de overnachting bevat niet de vliegtuig reis en is geldig buiten het hoogseizoen
Inschrijvingen kunnen geschieden vanaf 15.08.2018 tot uiterlijk 30.09.2018 om
middernacht,elke kandidaat schrijft zich in in een thema door zijn prenten op te zenden.
De kandidaten zullen hun foto’s onder numeriek -formaat bestand en via het gratis
programma we transfer naar het volgend emailadres: vdmphotographie@yahoo.fr
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De proclamatie van de winnende laureaten zal plaats vinden op 31.10.2018.
De laureaten zullen verwittigd worden via mail.
De vernissage van de expo van de laureaten zal plaats vinden op vrijdag 07.12.2018 van
18h,30 tot 21h,30 met een aangeboden drink.De fotografiën zullen geplubiceerd worden op
de site BEE en Facebook. De fotograaf die deelneemt aan de wedstrijd ziet af van zijn
auteursrechten in het kader van de promotie van de huidige wedstrijd en ook van de
publiciteit van algemene activiteiten van de vzw Bruselako Euskal Etxea.

Bruselako Euskal Etxea
Wedstrijd foto 2018

Wedstrijdsreglement
•

Artikel 1: Organisator

De wedstrijd is georganiseerd door „Bruselako Euskal Etxea”, Vzw
Adres: Rue Fernand Bernier, 10 te 1060 SintGilles.
In samenwerking met:
•
•

Culturele dienst van de stad Sint-Gillis
De gouvernementele afvaardiging van Euskadi bij europesr comissie.

Artikel 2: deelneming
Deze wedstrijd is toegankelijk voor ieder fysieke en morele persoon vanaf 18 jaar.
Deelnemers onder de 18 jaar moeten beschikken over akkoord van hun
ouders/voogden/wettelijke verantwoordelijken teneinde te mogen deelnemen.
Zijn uitgesloten van de wedstrijd:
•

Jury leden

Elke deelnemer kan maximum tot 10 foto’s afgeven
De foto’s moeten verband houden met de volgende 2 thema’s
•
•

Landschap over Baskenland
Cultuur van het Baskenland

Het geheel van de beeldenbijlage moet ingevoegd worden van een Word doc.met de
beschrijving van de verschillende fotografiën(plaats,evenement,kontekst.) en de identiteit van
de deelnemer(familienaam,voornaam,adres,telefoon en emailadres)
De foto’s en presentatie moeten uiterlijk tegen 30.09.2018 om middernacht opgestuurd
worden naar het volgende emailadres:vdmphotographie@yahoo.fr via het gratis
programma wetransfer.com
Gebruikte Formaat: Tif (idealerwijze) of formaat Jpeg met een maximum aan resolutie.
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De deelnemer mag uitsluitend foto’s tentoonstellen waarvan hij auteur is.Herkenbare
personen die op de foto’s afgebeeld staan moeten voorafgaandelijk hun schriftelijk akkoord
geven. Indien nodig kan een schriftelijk akkoord aan de deelnemer van de wedstrijd
gevraagd worden. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie
van foto’s waarin herkenbare personen in voorkomen zonder voorafgaandelijk akkoord.
De deelnemer kan aangesproken worden betreffende de eerbiedeging van die regels.
Elke foto met racistische karakter, of van denigrerende aard of in strijd met de lopende
wetgeving zal automatisch en onmiddellijk van de wedstrijd gediskwalificeerd worden.
De Bruselako Euskal Etxea is een VZW dat niet politiek geassocieerd kan worden en dat tot
doelstelling heeft de kennis van de Baskische cultuur, het respect en tolerantie tgo. andere
culturen te verspreiden.

In elke stadium van de wedstrijd, behoudt de organisator zich het recht informatie in te
winnen ivm. het inschrijvingsrecht en van de vereniging van alle openingsvoorwaarden van
de wedstrijd en het nietig te verklaren van de inschrijving, alsook het uitsluiten van deelname
aan de wedstrijd in geval dat de vereniging naar zijn believen niet kan geverifieerd worden. .
De organisator wentelt alle verantwoordelijkheid af ivm.met technische problemen of alle
andere oorzaken dat de opgezonden foto’s niet zichtbaar kunnenmaken.
Artikel 3: Acceptatie van het reglement van de wedstrijd.
De deelname aan de wedstrijd impliceert de acceptatie zonder voorbehoud van het huidig
reglement, alsook alle beslissingen van de organisator met betrekking tot de inschrijving, aan
de participatie en de goede afloop van de wedstrijd .De organisator eigent zich het recht toe
op elk moment het huidig reglement te amenderen of te wijzigen, Het reglement en alle
wijzigingen zullen geplubliceerd worden op Facebook van Bruselako Euskal Etxea.Elke
toegepaste wijziging aan het reglement alsook de beslissingen van de organisator zijn
onmiddellijk uitvoerbaar en zijn niet van toepassing voor een beroep of eis tot
schadevergoeding.
De participatie aan de wedstrijd impliceert alle overdracht van het recht van de reproductie
en verspreiding van de foto’s in het kader van de organisatie van de wedstrijd en de staat
van de presentatie van de foto’s van de deelnemer aan de organisator, de promotie van
toekomstige wedstrijden en van alle promotie van de activiteiten tot betrekking van de vzw.
verspreiding van een foto zal gelegendeerd worden op naam van de deelnemer die de foto
op de wedstrijd voorstelde.
Het niet eerbiedigen van het huidig reglement zal een automatisch en onmiddellijke
uitsluiting van de deelnemer met zich medebrengen, zonder eis tot schadeloosstelling mbv.
de organisator de schadevergoeding van de betrokken schade, inbegrepen aan alle
schade aan het imago van de groep en de organisator.
Arikel 4: Duur van de wedstrijd
De inschrijving van de wedstrijd begint op 15.08.2018 en wordt afgesloten op 30.09 .2018
om middernacht ( belgisch uur)
De proclamatie van de laureaten van de wedstrijd zal plaatsvinden op 31.10.2018.
De oganisator behoudt zich het recht de wedstrijd te schrappen of te annuleren op elk
moment, zonder schuldig te zijn van eender schadevergoeding aan eenieder.
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In geval van annulatie van de wedstrijd, zullen de foto’s niet gebruikt worden door de
organisator voor de promotie van zijn activiteiten inbegrepen op de sociale media.
Artikel 5: Prix
5 laureaten zullen geselecteerd worden onder alle deelnemers aan de wedstrijd.
Elke deelnemer zal winnen:
•
•

•
•

Het recht 6 beelden of prenten ten toon te stellen in het Pelgrims Huis tijdens de
culturele week van Het Baskenland.
De realisatie van 6 prenten getrokken op formaat 30-40 cm op Hahnemuhle of Ilford
papier gerealiseerd op support Dibond door een professionele drukkers-en montage
atelier.
Uitnodiging op de vernissage en de voorstelling van zijn fotografisch werk tijdens de
expo.
Het recht zijn afdrukken na de expo voor eigen rekening terug te nemen.

Een grote winnaar zal geselecteerd worden onder de 5 laureaten en zal recht hebben op een
overnachting in het hotel Parador á Hondarrabia. (2)
(2)> de vlucht(vliegtuig) is niet in begrepen en overnachting is buiten hoogseizoen gerekend.
De prijzen zijn niet omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura en mogen niet
afgestaan worden aan derden.
Artikel 6: Mechanisme van de wedstrijd/winnaar
De jury van de wedstrijd is samengesteld door 2 interne leden van de Bruselako Euskal
Etxea en van 2 fotografen extern aan de BEE.
De President van de jury is lid van het uitvoerend comité van de BEE
De leden van de jury mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
Het examen van de fotografiën zal op anonieme wijze plaatsgrijpen, de identiteit van de
kandidaten zal niet gekend zijn door de leden van de jury.
De winnaars aanvaarden dat hun naam en foto op de site van de organisator gepubliceerd
worden, inbegrepen de sociale media. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele gevolgen veroorzaakt door het publiceren van de gegevens van de winnaar.
De laureaten van de wedstrijd moeten noodgedwongen aanwezig zijn tijdens de vernissage
van de expo in het Pelgrims'huis op vrijdag 7.12.2018 van 18h,30 tot 21h,30
Artikel 7: Algemeenheden
De organisator kan onder geen enkel beding verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld
worden voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt aan personen(deelnemend
of niet aan de wedstrijd) Dit behelst ook de technische storingen en/of een tekortkoming aan
het informatica-materiaal resulterend van een deelname aan de wedstrijd.De organisator
wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijk heid af indien de deelname aan de wedstrijd
tijdelijk of definitief onmogelijk wordt. Het feit dat een schikking geannuleerd of onontvankelijk
verklaard wordt kan de validiteit van de andere schikkingen niet in het gedrang brengen.
Elke betwisting betreffende de wedstrijd moet per aangetekend schrijven ten laatste 10 werk
dagen na de datum van de publicatie van de wedstrijd opgestuurd worden naar het volgend
adres: BBE, rue F.Bernier 10 te 1060-Sint-Gillis
	
  

4	
  

Artikel 8: Persoonlijke gegevens
Door te deelnemen aan deze wedstrijd, verbindt u zich tot het behandelen van uw
persoonlijke gegevens door de BEE, verantwoordelijk van deze behandeling, voor het goed
functioneren van deze actie.
Overeenkomstig met de wet van 08.12.1992 relatief aan de bescherming van het privé leven,
informeert de organisator de deelnemers en supporters dat persoonlijke gegevens hen
aanbelangend slechts zullen behandeld worden in het kader van de organisatie en het
verloop van de huidige wedstrijd. De deelnemers hebben het recht de persoonlijke gegevens
te checken en te rectificeren als het hen rechtstreeks aanbelangt, wat ze ook mogen wezen.

Artikel 9: auteursrechten/recht op de beelden
Zoals reeds boven vermeld kan de deelnemer slechts zijn foto’s voorstellen indien hij er de
auteur van is. De herkenbare personen die op de foto’s voorkomen moeten voorafgaandelijk
hun schriftelijk akkoord gegeven hebben(een schriftelijk akkoord kan geëist worden indien
nodig). De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van foto’s
waarvan geen akkoord werd gegeven van één of meerdere herkenbare personen.Mogelijks
kan van de deelnemer respect van deze regels geëist worden.
De deelname aan de wedstrijd impliceert het afstaan van de rechten van de reproductie en
verspreiding van de foto’s voorgesteld in de staat door de deelnemer aan de organisator en
dit in het kader van de organisatie van de wedstrijd,van de promotie ervan, van de promotie
van vroegere wedstrijden en van de promotie van de activiteiten van de vzw.Elke
verspreiding van de foto’s zal gelegendeerd worden op naam van de deelnemer die de foto
op de wedstrijd voorstelde.Deze info wordt gespecificeerd in het bestand Word wanneer de
foto’s op het volgend emailadres vdmphotographie@yahoo.fr via Wetransfer.
ARTIKEL 10: geschillen
Deze wedstrijd wordt beheerd door het Belgisch Recht. In geval van geschillen zijn alleen de
Belgische rechtbanken bevoegd
Reglement opgesteld op 15.04.2018
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