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Om haar 40ste verjaardag te vieren, houdt de sectie Foto-Toerisme van de Kunstkring van het 

Personeel van BNP Paribas Fortis VZW een fotowedstrijd met als thema 

 

Landschappen, ontspanning en vermaak 
 

Artikel 1: 

De deelname aan de wedstrijd is strikt voorbehouden aan de leden van de Kunstkring vzw 

(KK) in orde met hun bijdrage voor 2017. Wie interesse heeft mag lid worden door een 

aanvraag in te dienen in het secretariaat van de KK. Het kan ook om via Echonet/My 

HR/Sundays Off/de clubs/Kunstkring/ lid te worden of via de site www.CAE-KKK.be  

 

Artikel 2: 

Enkel de foto’s afgedrukt op formaat van 20x30, 21x29,7, 27x30 en panoramisch worden 

aanvaard. De deelnemers moeten ook verplicht de numerieke bestanden leveren met hun 

foto’s, dit naar keuze op CD, USB sleutel, … 

 

Artikel 3: 

Iedere deelnemer mag maximum 3 (drie) zelf gemaakte foto’s indienen, maar kan maar één 

keer worden gelauwerd. Geen enkel kenmerk mag worden aangebracht op de vóór of 

achterzijde van de fotoafdruk. 

 

Artikel 4: 

De KK mag de voor de wedstrijd ingeleverde foto’s naar believen gebruiken. Geen 

remuneratie zal hiervoor worden uitgekeerd. De ingestuurde foto’s worden niet terug bezorgd. 

De foto’s mogen gebruikt worden voor tentoonstellingen en communicatie op de internet sites 

van de KK. 

 

Artikel 5: 
De auteurs van de foto’s zijn alleen verantwoordelijk voor alle rechten met betrekking op het 

beeld die ze vertegenwoordigen. 

 

Artikel 6: 
Alle ontvangen foto’s zullen met uiterste zorg worden behandeld. De organisatoren wijzen 

alle verantwoordelijkheid af voor iedere verloren, beschadigde of gestolen zending.  

 

Artikel 7: 
De limietdatum voor de afgifte van de foto(’s) is dinsdag 2 mei 2017 om 15 uur. 

De foto’s moeten worden opgestuurd of afgeleverd onder omslag op volgend adres: 

Cercle d’Art – Kunstkring 

Secretariaat - 1RA1K 

Warandeberg, 3 

1000 Brussel 

 

 

http://www.cae-kkk.be/
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Het inschrijvingsformulier (zie hieronder) en de elektronische bestanden moeten toegevoegd 

worden aan de foto’s in één enkel omslag. 

Worden buiten wedstrijd beschouwd: 

- Alle foto’s ontvangen naar de limietdatum (2 mei 2017 15 uur) 

- De foto’s niet conform aan de regels van de wedstrijd 

- De foto’s die een omstreden aspect vertonen (plagiaat, historische rechten, namaak, 

…) 

 

Artikel 8: 
De uitslag zal publiekelijk worden verkondigd tijdens de vernissage van de tentoonstelling 

van alle foto’s op vrijdag 26 mei 2017 in het Cultureel Centrum van Oudergem. 

De auteurs van de winnende foto’s krijgen de volgende prijzen: 

- Eerste prijs: 300,00 € 

- Drie prijzen van 150,00 € 

- Twee deelnames aan een activiteit van een of twee dagen van de sectie Foto-

Toerisme 

- Zes kunstwerken gemaakt door de artiesten lid van de KK. 

Er wordt geen tegemoetkoming gegeven aan de niet-winnende foto’s. 

Samenstelling van de jury: 

- De voorzitter of een vertegenwoordiger van de KK 

- 1 verantwoordelijke van de afdeling Foto-Toerisme van de KK 

- 1 ervaren fotograaf 

De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 

De foto’s worden op 3 aspecten beoordeeld: naleving van het thema, techniek en 

originaliteit. 

Artikel 9: 
De leden van de jury mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 

 

Artikel 10: 
Door het inschrijvingsformulier te tekenen en het opsturen van zijn omslag naar het 

secretariaat van de KK wordt de deelnemer verplicht om huidig reglement na te leven en het 

in zijn geheel te aanvaarden. Alle betwisting zal als nietig worden beschouwd. De deelnemer 

ziet af van iedere vorm van verhaal. 
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Inschrijvingsformulier 

  

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER TOE TE VOEGEN IN DE OMSLAG MET DE FOTO(‘S) 
 

Voornaam en Naam:  ............................................................................................................................  

Volledig adres:  .....................................................................................................................................  

Postcode:  ...........................  Plaats:  ....................................................................................................  

Beroepstelefoon nummer:  .............................................  Binnenpost nummer:  ........................  

E-mail adres: …………………………………………………       Stamnummer : …………………………. 

     
Foto 1: 

Titel:  ......................................................................................................................................  

Plaats van de foto:  .................................................................................................................  

Datum van de foto:  ................................................................................................................  

Foto 2 (facultatief): 

Titel:  ......................................................................................................................................  

Plaats van de foto:  .................................................................................................................  

Datum van de foto:  ................................................................................................................  

Foto 3 (facultatief): 

Titel:  ......................................................................................................................................  

Plaats van de foto:  .................................................................................................................  

Datum van de foto:  ................................................................................................................  

ATTEST 

Ondergetekende  ..................................................... , verklaar op eer kennis te hebben 

genomen van het reglement van de fotowedstrijd « Landschappen, ontspanning en 

vermaak » georganiseerd door de KK en ik aanvaard het in zijn geheel. 

 
Opgemaakt te  ……………………….………………………., op ……………..………….  2017 
 
 
Handtekening: 

 
 

 

 

 

 

 

 


