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HERBERGEN IN DE WESTHOEK 
waar men de heiligen met hoepels bindt 

  REGLEMENT VAN DE FOTOTENTOONSTELLING    Artikel 1  Doel  Het Mout- & Brouwhuis de Snoek stelt met deze fotowedstrijd tot doel de sociale betekenis van de   Organisator van dit concours is de vzw Westhoek-Monumenten (Fortem 40, 8690 Alveringem), de rechtspersoon die achter het beheer van het Mout- & Brouwhuis de Snoek in Alveringem schuilgaat.   Artikel 2  Deelname  Deelname aan de fotoconcours is gratis.  De wedstrijd staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en gedomicilieerd is in één van de landen van de Europese Unie. Wanneer een deelnemer op het moment van de deelname jonger is dan 18 jaar, dan dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken. Deze goedkeuring moet op verzoek van de organisatoren kunnen voorgelegd worden.  Leden van de jury van het concours en van het bestuur en de algemene vergadering van Westhoek-Monumenten alsook hun partners en kinderen mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd om de objectiviteit van de wedstrijd te garanderen en de onafhankelijkheid van de jury niet te discrediteren.    Artikel 3  Termijn  De wedstrijd loopt van 1 november 2016 tot en met 1 mei 1 mei 2017 per e-mail ingezonden te worden.   Artikel 4  Inzending  Iedere deelnemer levert maximaal drie digitale foto s als jpg-bestanden aan. nummer van 1 tot 3, gevolgd door de naam van de deelgemeente (niet de fusiegemeente!) waar de herberg zich bevindt, de naam  van de herberg en de datum van opname, zoals onderstaande voorbeelden illustreren; Vb: 1_Alveringem_de Snoek_12.11.2016  2_Westvleteren_de Vrede_13.11.2016  3_Keiem_De Kroeg_12.11.2016  Zowel kleuren- als zwart-  Alle hebben ze een resolutie van minimum 300 dpi. 
toegelaten.  De drie foto s worden door de deelnemende fotograaf samen in één e-mail of via één We transfer-zending digitaal doorgezonden naar het e-adres voorzitter@desnoek.be (Frank Becuwe) met de vermelding 
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to . In het begeleidende bericht vermeldt de fotograaf duidelijk zijn naam, adres, telefoonnummer en (gemakkelijkheidshalve ook nog eens zijn) e-adres.  De inzendingen zullen door de voorzitter met een ontvangstbericht bevestigd worden.   Artikel 5  Rechten  Elke fotograaf verklaart door zijn deelname aan het concours over alle rechten te beschikken die afgeleid    Artikel 6  Normen  De fotograaf verklaart door zijn deelname aan het concours de vigerende wetgeving in verband met de privacy te hebben toegepast.  weigeren en uit de tentoonstelling te halen wanneer het gaat om:  
aanstootgevende, discriminerende, extremistische  

 staan. 
foto s waarvoor de afgebeelde personen geen toestemming hebben gegeven (met uitzondering van grote menigtes) en terzake bezwaar maken. 

n beschikt om ze te publiceren.  ngen zijn van plagiaat of andere misbruiken. mogelijk.  De organisator hoeft, indien hij dit niet wenst, geen verdere motivering te geven.   De organisator kan ook niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht door derden bij een overtreding van de rechten door een deelnemende fotograaf of in geval van om het even welke schade.   Artikel 7  Eigendom.   Elk  ingestuurde foto blijft eigendom van de deelnemende fotograaf. Wel geeft de fotograaf het volle recht  aan de vzw Westhoek-Monumenten voor het gebruik ervan in wetenschappelijke of cultuurtoeristische publicaties en tentoonstellingen. De vzw verbindt er zich toe bij ieder gebruik zoals hierboven weergegeven de naam van de fotograaf te vermelden.   Artikel 8  Jurering  Bij het doorsturen van de digitale foto s wordt door de secretaris van het concours aan iedere fotograaf een codenummer gegeven die aan de codenaam van de foto zal voorafgaan, zoals onderstaand voorbeeld illustreert:   Voorbeeld: 056_1_Alveringem_de_Snoek, wanneer de fotograaf van deze foto het codenummer 056 krijgt. O56 is dan de code voor een bepaalde fotograaf.  De juryleden krijgen enkel de codenaam te zien en weten bijgevolg bij de beoordeling    
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waarde én pas in tweede instantie op basis van hun esthetisch karakter.    Artikel 9  Tentoonstelling van de g    De deelnemende fotograaf wordt bijgevolg op de hoogte gebracht van zijn voor de expositie geselecteerde f , zodat hij deze ten behoeve van de tentoonstelling op een formaat 30 cm x 40 cm op fotopapier zou kunnen ontwikkelen. De gratis bij de organisator te verkrijgen op ee het Mout- & Brouwhuis de Snoek zal worden georganiseerd. De precieze datum voor deze activiteit zal ten gepaste tijde per e-mail gecommuniceerd worden. Kan een deelnemende fotograaf om specifieke redenen zijn zelf inkaderen in de door de organisator ter beschikking gestelde kaders, dan zal de organisator dit bij uitzondering zelf doen. Wanneer een deelnemende fotograaf om één of andere reden zijn geselecteerde foto s echter niet ter plaatse kan komen inkaderen maar hij wenst dat toch zelf te doengestelde kaders binnen te brengen in het Mout- & Brouwhuis de Snoek (Fortem 40, 8690 Alveringem). - & Brouwhuis de Snoek als organisator   Bij iedere foto zal in de tentoonstelling de naam van de herberg en het dorp waar de herberg is gelegen vermeld worden, alsook een nummer. De naam van de fotograaf wordt niet vermeld  om de publieksjury zo objectief mogelijk te laten oordelen.  Na het einde van de tentoonstelling kunnen de deelnemende fotografen  en kaders komen ophalen.  De tentoonstelling zal lopen van 1 juli tot en met 29 oktober 2017.  Het bezoeken van de fototentoonstelling zit in de normale toegangsprijs van 5,00 euro, of 4,00 euro voor groepen van minstens 15 (betalende) personen. De geselecteerde fotografen kunnen mits het bezorgen 
periode dat de tentoonstelling loopt.   Na de tentoonstelling kunnen de fotografen hun ingekaderde foto s komen ophalen in het Mout- & Brouwhuis de Snoek op zaterdag 4 november 2017 en zondag 5 november 2017, telkens tussen 14.00 u en 17.00 u worden, worden eigendom van het Mout- & Brouwhuis de Snoek.   Artikel 10  Publieke jurering  Tijdens de tentoonstelling wordt aan de bezoekers van het Mout- & Brouwhuis én de fototentoonstelling de mogelijkheid gegeven om de voor hen vijf De bezoeker krijgt daartoe een   Uit de tien meest genomineerde   -aequo-nominaties wordt het aantal van tien met het aantal ex-    Artikel 11  Prijzenpot   De eerste prijs bedraagt 500 euro. De tweede en derde krijgt een prijs in natura. 
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  Artikel 12  Prijsuitreiking  Op zaterdag 7 oktober 2017 om 15.00 u vindt in het Mout- & Brouwhuis de Snoek de prijsuitreiking plaats. Alle fotografen die aan het fotoconcours hebben deelgenomen zullen samen met hun partner en familie per mail worden uitgenodigd.   Artikel 13  Reglementwijzigingen  Indien de omstandigheden dit vereisen of wenselijk achten, behoudt de organisator het recht om het concoursreglement op elk moment en met onmiddellijke inwerkingtreding te wijzigen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk gemeld op de webstek www.desnoek.be .    Artikel 14  Akkoord   Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het volledig reglement en met eventuele wijzigingen aan dit reglement, alsook met elke beslissing die gekoppeld is aan deze fotowedstrijd. Over de deelnemingsvoorwaarden wordt geen briefwisseling, telefoongesprekken of andere communicatie gevoerd.    Artikel 15  Betwistingen  Bij betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt op de eerste plaats in onderling overleg gezocht naar een oplossing. Leidt dit niet tot een aanvaardbaar compromis dan wordt deze betwisting beslecht door de voor het rechtsgebied Veurne bevoegde rechtbanken.   Artikel 16  Privacy  In uitvoering van artikel 4 §1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat de organisator de door deelnemer meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van deze fotowedstrijd en om de deelnemers van de andere activiteiten van het Mout- & Brouwhuis de Snoek op de hoogte te houden. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene na de fototentoonstelling geen verdere informatie over het Mout- & Brouwhuis de Snoek meer wenst te ontvangen volstaat het om zich uit te schrijven een mail te richten naar webmaster@desnoek.be (Francis Duflou).   Goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Westhoek-Monumenten v.z.w. in de zitting van 11 oktober 2017. .  Voor Westhoek-Monumenten v.z.w.,    Frank Becuwe      Bernard Duflou Voorzitter      Secretaris 


