
Reglement fotowedstrijd “Hoe est in ou kot?” 

Algemene bepalingen 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Koninklijke Fotoclub Gafodi, in samenwerking met het 

lokaal bestuur Gavere. 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit 

reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten.  

Wie kan deelnemen?  
Deelnemers moeten in groot-Gavere wonen.  

De deelnemer moet de maker van de foto zijn. Deelnemen met materiaal van derden is niet 

toegestaan.  

De leden van de jury kunnen niet deelnemen. 

Hoe deelnemen?  
Deelnemers bezorgen hun foto’s via www.gavere.be/fotowedstrijd-hoe-est-in-ou-kot.  

Per deelnemer worden er maximaal tien foto’s aanvaard.  

De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden. De maximumgrootte per foto 

is 3MB. Enkel foto’s in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard.   

Selectie van de winnaars 
Een jury die bestaat uit medewerkers van Koninklijke Fotoclub Gafodi en van het lokaal bestuur kiest 

elke week drie foto’s van de week uit alle inzendingen die in de loop van die week via 

www.gavere.be werden ingediend (van 00.00 uur op vrijdag tot en met 23.59 op woensdag). De 

geselecteerde foto’s verschijnen op vrijdag op de Facebookpagina gemeente Gavere.  

Na afloop van de wedstrijd selecteert de jury 3 eindwinnaars. Tegen de beslissing van de jury staat 

geen verhaal open en over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.  

Daarnaast zullen alle foto’s van de week zullen na afloop van de wedstrijd op www.gavere.be en 

www.gafodi.be verschijnen. Op deze websites, net als op de Facebookpagina van gemeente Gavere, 

via de e-nieuwsbrief en mogelijk ook via andere kanalen zal aan alle inwoners een oproep worden 

gedaan om te stemmen op hun favoriete foto. De foto met de meeste stemmen wordt de winnaar 

van de publieksprijs.  

De prijzen 
Alle prijzen zijn waardebonnen om te besteden bij de lokale handelaars en horeca. 

Andere voorwaarden 
De ingezonden foto’s kunnen door het lokaal bestuur Gavere en Koninklijke Fotoclub Gafodi gebruikt 

worden voor publicaties, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra toestemming of 

vergoeding verschuldigd is. De deelnemer behoudt wel te allen tijde zijn auteursrecht. 

http://www.gavere.be/fotowedstrijd-hoe-est-in-ou-kot
http://www.gavere.be/
http://www.gafodi.be/


De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking tot het 

onderwerp/de inhoud van de foto.  

De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben 

tegen publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is.  

De organisatoren van deze fotowedstrijd zijn niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar 

aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het 

onderwerp of de inhoud van inzendingen.  

De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij uploadt in de wedstrijdmodule vrij is van 

virussen, spyware of andere malware. Enige schade die de organisatoren lijden door eventuele 

malware zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd.   

De organisatoren hebben het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen.   

Bescherming van de privacy 
Koninklijke Fotoclub Gafodi en het lokaal bestuur Gavere behandelen de persoonsgegevens strikt 

vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke levenssfeer. 

De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de winnaar 

van foto van de week of eindwinnaar is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale 

media. Winnaars worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           


