REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD
Naar aanleiding van haar 50 jarig bestaan, richt het Instituut voor Vlaamse
Volkskunst • IVV vzw in samenwerking met Fotoclub Close-Up een fotowedstrijd
in. Het thema van deze wedstrijd is ‘Volkskunst’

1. Deelname
a. De leden van de Raad van Bestuur van IVV vzw en de juryleden van
Close-up zijn uitgesloten van deelname.
b. Verder kan iedereen gratis deelnemen.
c. Elke deelnemer kan tot 6 foto’s inzenden.
d. Dit wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier kunnen worden
afgehaald van de website www.instituutvlaamsevolkskunst.be.
e. Door het indienen van het inschrijvingsformulier aanvaardt de deelnemer
de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud,
evenals alle beslissingen die de organisatie zal ondernemen om het
goede verloop van de wedstrijd te verzekeren.

2. Onderwerp
a. Het thema van de wedstrijd is ‘Volkskunst’, we verwachten foto’s van
volksdans, vendelzwaaien, klederdrachten en volksgebruiken.
b. Er worden prijzen uitgereikt in twee categorieën, met name HEDEN en
VERLEDEN.
i. Voor de categorie HEDEN worden enkel foto’s toegelaten die
werden genomen in 2014 door de deelnemer zelf.
ii. Voor de categorie VERLEDEN enkel foto’s die niet in 2014 zijn
genomen en die eigendom zijn van de deelnemer.
c. Een indicatieve lijst met optredens en festivals kan je terugvinden op de
website van IVV .

3. Foto’s
a. Foto’s in kleur (ook sepia) en zwart-wit toegelaten.
b. De ingezonden foto’s moeten afkomstig zijn van één opname. Een
compositie van verschillende foto’s is niet toegelaten.
c. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de authenticiteit van de
ingezonden foto’s.
d. Gebruik van een beeldbewerkingsprogramma om de foto’s te retoucheren
is toegelaten. Maar de foto’s mogen slechts beperkt digitaal bewerkt
worden. De bewerking mag enkel leiden tot een kwalitatief beter beeld.
(bijv. rode ogen bijwerken)
e. De foto’s dienen een zo getrouw mogelijke weergave van de
werkelijkheid te zijn.
f. Elke foto moet geïdentificeerd zijn. Plaats en datum van opname,
onderwerp, merk en type van het gebruikte toestel … moeten ingevuld
worden op het inschrijvingsformulier.
g. De deelnemers dienen de exclusieve rechten van de foto’s te bezitten.

4. Indienen
a. Indienen van de foto’s kan tot 7 november 2014.
b. De foto’s kunnen worden verzonden met inschrijvingsformulier naar het
secretariaat van IVV of per e-mail naar
fotowedstrijd@instituutvlaamsevolkskunst.be.
c. Digitaal foto’s dienen in JPEG-format in een hoge beeldresolutie te
worden aangeleverd.

5. Beoordeling
a. De jury bestaat uit drie leden van Fotoclub Close-Up. De voorzitter van
IVV fungeert als wedstrijdcommissaris: hij maakt geen deel uit van de
jury, maar leidt alles in goede banen. Hij zorgt er tevens voor dat de jury
volstrekt anoniem de foto’s kan beoordelen.
b. Een eventuele preselectie zal door de jury worden uitgevoerd.
c. De jury kiest drie winnaars in elke categorie.

6. Prijsuitreiking
a. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het evenement van IVV op
29 november.
b. Alle deelnemers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.
c. De winnaars worden beloond met cadeaucheques
i. 1ste prijs t.w.v. 100 €
ii. 2de prijs t.w.v. 50 €
iii. 3de prijs t.w.v. 25 €
d. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen per categorie.
e. Bij een dispuut zal het bestuur van IVV in samenspraak met de juryleden
van Fotoclub Close-Up een finale beslissing nemen.

7. Aansprakelijkheid
a. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of
klachten van personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De
aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer (fotograaf). Vraag in het kader
van de wet op de privacy zeker de toestemming van de mensen die je
fotografeert. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december
1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens, worden de
gegevens opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend
gebruikt worden in het kader van deze fotowedstrijd.

8. Rechten
a. Alle ingezonden foto’s worden eigendom van IVV en mogen door IVV vrij
gebruikt worden mits vermelding van de naam van de deelnemer.
b. De winnende foto’s en een selectie van de inzendingen zullen worden
tentoongesteld 29 november 2014 met vermelding van de naam van de
deelnemer. De winnaars zullen ook bekend gemaakt worden in ons
tijdschrift en op de website.

