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FOTOGRAFIEWEDSTRIJD 2020 / REGLEMENT
1. Organisatie
De organisator van de wedstrijd is Linx+ vzw, Hoogstraat 42, 1000 Brussel.
Wedstrijd met de steun en erkenning van:
— Vlaams ABVV
— Snoecks

2. Deelnemers
De wedstrijd staat open voor iedere niet-professionele fotograaf. Professionele medewerkers van
Linx+ en hun eerstelijnsfamilieleden (kinderen, ouders, broers of zussen) zijn evenwel uitgesloten van
deelname aan de wedstrijd.

3. Onderwerp
De digitale beelden worden ingestuurd onder het thema:
DE ZOMER VAN 2020
Wat deze zomer ons zal brengen? Alleszins een zomer om nooit te vergeten. Een zomer die niet is
zoals alle andere. Een zomer zoals we hem nog nooit beleefden. Met staycation, mondmaskers en
social distancing…
Bij Linx+ Bewogen Fotografen staan we graag stil bij de dingen, zeker als ze ongewoon zijn. Voor onze
jaarlijkse fotowedstrijd nodigen we alle niet-professionele fotografen uit hun lens te richten op de
sociaal bewogen en/of maatschappijkritische kanten van DE ZOMER VAN 2020.
Bewogen Fotografen gaan voorbij aan evidenties en zoeken zowel in alledaagse situaties als in de
marges van de samenleving naar de schoonheid van een sociaal bewogen moment.
Maak mee een uniek tijdsdocument dat de sfeer en eigenaardigheden van DE ZOMER VAN 2020 in
beeld brengt.

4. Aantal inzendingen
— Het aantal inzendingen is beperkt tot 4 per auteur.
— Foto’s die reeds deelnamen aan vroegere wedstrijden van Linx+ worden geweigerd.

5. Timing
— Foto’s kunnen ingestuurd worden vanaf 1 augustus tot en met 13 september 2020 (=sluitingsdatum).
— De jurering heeft plaats eind september.
— De prijsuitreiking voor de bekroonde foto’s wordt voorzien op 28 november 2020 in Gent.

6. Wijze van inzenden
— Het inzenden van de werken houdt de integrale aanvaarding van dit reglement in.
— Alle foto’s worden ingezonden via het wedstrijdformulier op
www.linxplus.be/wedstrijden/dezomervan2020
— Alleen digitale foto’s in JPG-formaat worden aanvaard.
— De inzendingen hebben minimum 300 dpi en de langste zijde van de foto telt maximaal 2500
pixels.
— Een foto is max. 256 MB zwaar.
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7. Inschrijvingsgeld
Deelname is gratis.

8. Jury
— De jury wordt samengesteld door de organisatoren. De samenstelling zal bestaan uit erkende
fotografen en sociaal geëngageerde personen uit diverse sectoren.
— Bij de jurering onderscheidt de jury aanvaarde en bekroonde foto’s.
— De beslissing van de jury is onherroepelijk en hierover wordt geen correspondentie gevoerd.

9. Publieksprijs
De aanvaarde foto’s van de themareeks worden in het najaar op de website getoond met de mogelijkheid om ze aan te duiden voor de publieksprijs. Hiervan wordt ook een expo georganiseerd.

10. Prijzen en prijsuitreiking
— Alle deelnemers met door de jury aanvaarde en bekroonde foto’s worden persoonlijk uitgenodigd
voor de prijsuitreiking op 28 november 2020 in Gent.
— De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 250 euro (prijs Vlaams ABVV). De tweede plaats
wordt bekroond met een cheque ter waarde van 150 euro, de derde plaats met een cheque van 75
euro.
— De winnaar van de publieksprijs wint een museumpas.

11. Catalogus, digitale en fysieke tentoonstelling
— De catalogus van de wedstrijd wordt aangemaakt onder de vorm van een nader te bepalen publicatie. De deelnemers krijgen die gratis thuisgestuurd. De catalogus omvat een overzicht van de
aanvaarde foto’s, waaronder alle bekroonde foto’s.
— Na de prijsuitreiking wordt een digitale tentoonstelling van de aanvaarde en bekroonde foto’s
gepubliceerd.
— Na de prijsuitreiking wordt een fysieke tentoonstelling van de aanvaarde en bekroonde foto’s
opgesteld. Deze kan door onze Linx+-werkingen over heel Vlaanderen opgevraagd en tentoon
gesteld worden.

12. Rechten op de foto’s
— De inzender moet beschikken over alle rechten van de foto. Ze bevatten ook geen bewerkte of
onbewerkte delen van beelden aangemaakt door andere auteurs.
— Door zijn/haar inzending verklaart de auteur dat de personen die op de foto’s voorkomen geen
bezwaar hebben tegen publicatie.
— De deelnemers vrijwaren Linx+ van elke vorm van aanspraak of verantwoording die voortkomen uit
de publicatie of expositie van de inzending.
— Linx+ vzw kan de ingezonden foto’s gebruiken binnen haar media voor de duur van 3 jaar, conform
de wetgeving op vlak van auteursrecht.

13. Aanvullende info
— De deelnemers gaan akkoord dat de inrichters de persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken
voor de communicatie over de wedstrijd, conform de geldende wetgeving.
— De deelnemers worden geacht het reglement te kennen en verklaren zich door deelname akkoord
met de voorwaarden ervan.
— Alle gevallen en moeilijkheden die door dit reglement niet uitdrukkelijk worden geregeld, worden
beslecht door de inrichters.
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