
 

REGLEMENT – 50 jaar Kalmthoutse fotokring + Foto Joosen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 1: Wat is “50 Jaar fotografie in Kalmthout” 

 

“50 Jaar fotografie in Kalmthout” een fotowedstrijd georganiseerd door de Kalmthoutse fotokring en 

Foto Joosen die elk 50j bestaan, hierna organisators genoemd. Met deze wedstrijd geven de organisators 

fotografen de kans zich met andere fotografen te meten.  

De wedstrijd telt vijf categorieën: 

 

Fauna en Flora, Architectuur, Landschap, Mensen en  Zot van Kalmthout 
 

Art. 2: Wie kan deelnemen? 

Deelname staat open voor jong en oud, m.a.w. iedereen kan deelnemen behalve het bestuur van de 

Kalmthoutse fotokring, hun inwonende gezinsleden en de medewerkers van Foto Joosen.  

 

Art. 3: Deadline inzenden 

Inzenden kan vanaf 1 maart tot en met 31 augustus 2023.  

Inzendingen na afloop van de deadline komen niet meer in aanmerking. 

 

Art. 4: Hoe deelnemen? 

Deelname is niet helemaal gratis, per thema dat je inzend betaal je 4€, daar mag je 4 foto’s voor insturen. 

Het bedrag kan je storten op volgende rekening: BE84 9797 8435 7159 op naam van 

Kalmthoutse fotokring en zet bij de vermelding “50j fotografie in Kalmthout”+ het thema. 

De fotowedstrijd verloopt volledig digitaal.  

Het deelnameformulier, kan je downloaden op onze website: 

www.kalmthoutsefotokring.com en op website van Foto Joosen: www.fotojoosen.be 

 

Uw  volledig ingevuld formulier kan je per mail bezorgen aan de wedstrijdverantwoordelijke  

Fons Bastiaenssens – e-mail kfk50joosen@gmail.com. 

De foto’s zend je naar hetzelfde adres via We transfer (www.wetransfer.be).   

Of bij Foto Joosen – Kapellensteenweg 60 – 2920 Kalmthout. 

 

 

Art. 5: Voorwaarden inzendingen 

Er zijn vijf categorieën waarvoor men werk kan inzenden.  

Per auteur mogen in elke categorie maximum vier foto’s ingestuurd worden. In alle categorieën zijn zowel 

kleur als zwart-wit beelden toegestaan.  

Opgelet, je kan een zelfde foto slechts in 1 categorie inzenden.  

 

Aan volgende voorwaarden moet elke ingezonden beeld voldoen: 

  

- Bestandsnaam: de omschrijving van de beelden bestaat uit zes delen: 

Voornaam(punt)Naam(Punt)Thema(Punt)nr(Punt)Titel(Punt)JPEG 

- Vb. Jan.Jansen.Architectuur.001.Havenhuis.jpeg 

-  

- Bestandsformaat: jpeg 

- Afmetingen: De foto moet min. 2 MB groot zijn!  

- Oriëntatie: Zorg ervoor dat je beeld zeker juist georiënteerd is. Tijdens de jurering wordt geen enkele 

kanteling toegepast. 

- Watermerken op de foto’s zijn NIET toegelaten. 

 

 

Art. 6: Jurering. 

http://www.kalmthoutsefotokring.com/
http://www.fotojoosen.be/
http://www.wetransfer.be/


De beelden worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury samengesteld door de organisator, zijnde 2 

juryleden Kalmthoutse fotokring, 2 juryleden Foto Joosen + 1 onafhankelijk jurylid, een Canon 

Ambassadeur.  

 

De juryleden bepalen in consensus de winnende foto per categorie. De jurering gebeurt achter gesloten 

deuren. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.  

   

Art. 7: Prijzen en prijsuitreiking 

De organisatoren brengen alle winnaars persoonlijk op de hoogte zonder daarbij mee te delen welke 

kwalificatie ze hebben behaald. 

Prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 28/10/23 in de polyvalente zalen Gitok, Vogelenzangstraat  te 

Kalmthout. 

 

Art. 8 : Auteurs- en portretrechten  

Iedere deelnemer waarborgt dat hij/zij de auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden beelden; 

dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën van bestaande werken. Indien één of 

meerdere personen op de ingediende foto’s afgebeeld staan, verzeker je de toestemming te hebben van deze 

persoon of personen om hun portret te reproduceren.  

De organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten 

van derden. Evenmin kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor eisen of klachten vanwege 

personen die op de foto’s voorkomen, deze aansprakelijkheid ligt bij de deelnemer. 

 

 

Indien fraude of andere inbreuken op bovenstaande rechten vastgesteld wordt, zal de betrokken deelnemer 

onmiddellijk uitgesloten worden uit de wedstrijd.  

 

Art. 9: Afstand van copyright  

Door deel te nemen aan de wedstrijd “50 jaar fotografie in Kalmthout” verlenen de auteurs aan de 

organisators de onvoorwaardelijke toelating om de ingezonden werken te publiceren in alle eigen 

communicatiekanalen en in persberichten  rond “50 jaar fotografie in Kalmthout’. De auteurs kunnen in 

deze context geen vergoeding of auteursrechten opeisen. Het copyright wordt telkens vermeld.  

 

Art. 10: Privacy - gegevensverwerking  

Bij deelname worden je persoonsgegevens verwerkt door de organisator, zodat deze jou op de hoogte kan 

brengen over de wedstrijdresultaten, de prijsuitreiking en een volgende editie van de wedstrijd. De gegevens 

zullen in geen geval aan andere partijen beschikbaar gesteld worden. Het gebruik van persoonlijke gegevens 

gebeurt met inachtneming van de wet op bescherming van persoonsgegevens.  

 

Art. 11: Wijziging, overdracht  

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering van de 

wedstrijd wegens overmacht. 

 

Art. 12: Betwistingen  

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisatie voorgelegd. Zij 

neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen verklaart iedere deelnemer in te stemmen met 

het reglement en zich eraan te onderwerpen.  

 

Art. 13: Vragen?  

Heb je problemen bij het inzenden of heb je andere vragen met betrekking tot de wedstrijd, neem dan 

contact op met de wedstrijdverantwoordelijke.  

 

Fons Bastiaenssens – kfk50joosen@gmail.com 

Foto Joosen – tel. 03 666 75 93 

 

 

mailto:kfk50joosen@gmail.com

