
Fotowedstrijd. #fotoshootkortrijk19 

 

Reglement 

 

 

Artikel 1. 

De VZW Citymarketing en Toerisme Kortrijk schrijft een fotowedstrijd uit waar iedereen kan aan 

deelnemen met als titel : “Fotoshoot Kortrijk19”. Tussen 15 april en 30 september 2019 kan iedereen 

zijn foto posten op hashtag #igkortrijk op Instagram of zijn foto bezorgen via We Transfer aan 

citymarketing@kortrijk.be . De foto’s die bezorgd worden via mail zullen verschijnen op de 

Facebookpagina van de stad Kortrijk. Daar kan aan de hand van het aantal likes gestemd worden 

voor de publieksprijs. Van 15 oktober 2019 tot eind 2019 zullen de winnende foto’s opgehangen 

worden op een mooie locatie in de stad. 

 

Artikel 2. 

Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat deelnemer het reglement aanvaardt. 

 

Artikel 3. 

Zowel foto’s gemaakt met een smartphone of een foto gemaakt met een digitale fotocamera mogen 

geüpload worden. De deelnemer heeft de volledige artistieke vrijheid. Met dien verstande echter 

dat: 

� De foto moet in de brede zin verband houden met Kortrijk of één van de deelgemeenten. 

� De foto moet vergezeld zijn van een heel korte duiding. (vb locatie,…) 

� De foto mag geen bijkomende elementen bevatten zoals bijvoorbeeld tekst of emoji’s. 

� De foto mag geen pornografische, aanstootgevenede of discriminerende inhoud bevatten. 

� De foto mag geen personen afbeelden die geen toestemming voor publicatie hebben 

gegeven. 

De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk behoudt zich het recht voor elke foto die niet 

beantwoordt aan deze vereisten te verwijderen van de wedstrijdpagina en definitief uit te sluiten van 

deelname. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk. 

 

Artikel 4. 

Elke deelnemer kan maximum 3 foto’s van minimum 2400X3600 pixels of 300 DPI  indienen en de 

jury is vrij om hun favoriet(en) uit te kiezen. Enkel beelden die op Instagram met de hashtag  



#igkortrijk  meekrijgen of via We Transfer naar Citymarketing@kortrijk.be zijn gestuurd komen in 

aanmerking. 

De deelnemer slaat op zijn eigen computer of smartphone een origineel van de foto op, liefst in een 

zo hoog mogelijke resolutie. Dat betekent dat een origineel bestand waarbij de verschillende 

bewerkingslagen zichtbaar zijn, dit om de kwaliteit van de tentoongestelde foto’s te kunnen 

garanderen. Foto’s die hieraan niet voldoen kunnen niet in aanmerking genomen worden als 

winnaar. 

Artikel 5. 

De wedstrijd staat open voor iedereen. Minderjarigen mogen maar deelnemen aan de wedstrijd op 

voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming hebben van hun ouder(s) of persoon die het 

ouderlijke gezag uitoefent daarvoor gekregen hebben. Deze toestemming dient op verzoek van de 

vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk te worden voorgelegd. 

 

Artikel 6. 

Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij de maker is van elk van de deelnemende inzendingen, 

dat hij beschikt over alle er aan verbonden rechten en dat hij de nodige toelatingen heeft en bezit 

om die te presenteren. Door het inzenden van een fotostemmen de deelnemers in met het kosteloos 

gebruik en publicatie van hun ingezonden foto’s. 

Indien er een persoon of personen op een foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer dat hij de 

toestemming van deze persoon of personen bezit om het portret te gebruiken en te (laten) 

reproduceren. De deelnemer zal de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk en in voorkomend geval 

de stad Kortrijk vrijwaren en vergoeden voor aanspraken die voortvloeien uit eventuele betwistingen 

hieromtrent. 

 

De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk en de stad Kortrijk kunnen niet verantwoordelijk gesteld 

worden in geval van een klacht van een derde partij in verband met de overtreding van de rechten of 

in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van de deelnemende foto’s. In dergelijke 

gevallen zal de deelnemer elke verantwoordelijkheid onttrekken aan de vzw Citymarketing en 

Toerisme Kortrijk, alsook in voorkomend geval aan de stad Kortrijk en hen hiervoor vrijwaren en 

vergoeden. 

 

Artikel 7. 

21 foto’s worden geselecteerd door een publieks- en vakjury. 

� De vakjury bestaande uit 6 deskundigen (experten en onafhankelijke personen) selecteert 20 

foto’s. 

� De publieksjury ‘liket’ de foto’s op Facebook en Instagram. De foto met de meeste likes (op 

Facebook en Instagram samengeteld) wordt opgenomen in de selectie en krijgt de 

publieksprijs. 

Door zijn deelname aanvaardt de deelnemer de beslissing van de jury. Er is geen betwisting mogelijk. 

 



Artikel 8. 

De geselecteerde deelnemers verdienen een plek in de expo op een mooie locatie in Kortrijk van 15 

oktober tot eind december 2019. 

 

 

Artikel 9. 

Prijzenpot van deze wedstrijd bestaat uit: 

� De winnende foto’s worden tentoongesteld 

� De winnaars ontvangen hun winnende foto op klein formaat op Dibond 4 mm. 

� Prijzenpot: de inzenders van de (volgens de jury) 4 beste foto’s ontvangen een cadeaubon ter 

waarde van 250€ te besteden in één van de deelnemende fotozaken in Kortrijk.  

� Uit de 4 geselecteerde beste foto’s wordt één hoofdwinnaar aangeduid die een cadeaubon 

van 500€ ontvangt. 

 

Artikel 10 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en gevraagd hun adresgegevens aan de vzw 

Citymarketing en Toerisme Kortrijk te bezorgen. Zij ontvangen hun prijs tijdens de opening van de 

expo op een locatie in Kortrijk. De prijs kan niet omgeruild worden of in geld of in voordelen in 

natura omgezet worden. De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk is niet verantwoordelijk voor het 

niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de winnende deelnemer onvolledige of foute 

contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

 

Artikel 11. 

De deelnemers verlenen de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk en de stad Kortrijk de 

toestemming om, zonder daartoe enige vergoeding verschuldigd te zijn de ingestuurde foto’s verder 

te gebruiken in hun sociale mediastrategie en andere communicatie, mits vermelding van de 

fotograaf. 

Door deelname verleent iedere deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot 

publicatie van zijn naam, voornaam en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd 

en verzaakt iedere deelnemer aan alle rechten hieromtrent. 

 

Artikel 12. 

De deelnemers staan zelf in voor alle kosten verbonden aan de deelname. Onder andere kosten 

verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen, internetabonnement, smartphone, 

fototoestel enz… 

 

 

 



Artikel 13. 

De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk behandelt de ingezonden foto’s met de beste zorgen en 

kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke vorm dan ook van schade of verlies ingevolge 

verwerking of elke andere vorm van gegevensverlies bij het downloaden van de beelden van het 

internet. De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden 

voor welke schade ook die te wijten zou zijn aan overmacht zoals computernetwerken, 

computervirussen enz. 

 

Artikel 14. 

Door aan deze fotowedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer het volledige reglement, alsook 

elke beslissing die verband houdt met de fotowedstrijd. De vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk 

behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten 

of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen 

worden gesteld. Eventuele aanpassingen aan het reglement zullen bekendgemaakt via de website en 

social media.  

Druk-, spel-,zet-, of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting 

dan ook. 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk zich 

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te 

sluiten. 


