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REGLEMENT FOTOWEDSTRIJD ‘KEMPEN IN BEELD’ 

1 Inleiding: 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de 
fotowedstrijd ‘Kempen in beeld’. 

 

2 Organisatie 

De fotowedstrijd ‘Kempen in beeld’ wordt georganiseerd door IOK en IOK Afvalbeheer, 
Antwerpseweg 1, 2440 Geel, ter gelegenheid van de verlenging van beide organisaties. De wedstrijd 
heeft als doel om alle aspecten van de Kempen in beeld te brengen. De ingezonden foto’s worden 
gebundeld in een fotodatabank die toegankelijk is voor de 29 gemeenten van het werkingsgebied 
van IOK. Dit zijn alle gemeenten van het arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-op-den-
Berg en Nijlen van het arrondissement Mechelen. 

3 Toegelaten deelnemers 

Alle inwoners van de 29 gemeenten van het werkingsgebied van IOK. Dit zijn alle gemeenten van 
het arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen van het arrondissement 
Mechelen. 

De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van de deelname. Minderjarigen kunnen 
evenwel ook deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de 
persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de organisator, dient deze 
toestemming te worden overhandigd. 

4 Wedstrijdperiode 

De wedstrijd begint op 1 september 2019 en eindigt op 31 mei 2020. 

Op 8 mei 2020 werd door de raad van bestuur van IOK en IOK Afvalbeheer beslist om de 
wedstrijdperiode te verlengen tot en met zaterdag 31 oktober 2020. Door de overheidsmaatregelen 
ter bestrijding van COVID-19, werden verplaatsingen sterk beperkt.  Deze onvoorziene 
omstandigheden hebben een negatieve impact op het goede verloop van de wedstrijd. Daarom werd 
overgegaan tot deze verlenging.  

5 Opdracht 

Stuur ons foto’s die digitaal genomen werden in het werkingsgebied van IOK. Foto’s van Kempense 
landschappen, flora en fauna, mensen, gebouwen, evenementen, mobiliteit, (duurzame) energie, 
dorps- en stadskernen of typisch Kempense elementen. Ook foto’s van thema’s als wonen en 
werken in de Kempen komen in aanmerking voor deelname.  
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6 Aantal en formaat 

Iedere deelnemer mag maximaal 4 foto’s insturen in kleur en/of zwart-wit.  

De werken moeten digitaal aangeleverd worden in .jpg (.jpeg). Met het oog op het afdrukken van de 
foto’s voor de tentoonstelling, vragen we om te fotograferen op de hoogst mogelijke resolutie.  

Tijdens de jurering worden de beelden geprojecteerd zoals ze ingediend werden. Verticale beelden 
moeten daarom verticaal aangeleverd worden. 

7 Inzending 

De deelname is gratis. 

Foto’s en inschrijvingsformulier kan je vinden op www.iok.be/kempeninbeeld.  

Het wedstrijdreglement kan je downloaden op de website: www.iok.be/kempeninbeeld. 

De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar werken mogen gebruikt worden in alle 
communicatiekanalen van IOK, IOK Afvalbeheer, Streekplatform Kempen en de 29 gemeenten van 
het werkingsgebied van IOK. (Dit zijn alle gemeenten van het arrondissement Turnhout en de 
gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen van het arrondissement Mechelen.): sociale media 
(Facebook, Twitter…), website, afvalkrant, infomagazine.. . 

De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat zijn/ haar werken op bovenstaande manier mogen gebruikt 
worden, zonder dat hij/zij hiervoor enige vergoeding of auteursrechten kan opeisen en dit voor een 
periode van 7 jaar. Bij gebruik van de foto’s wordt de naam van de auteur steeds vermeld tenzij de 
auteur zich hier uitdrukkelijk tegen verzet (de auteur dient dan via het digitaal formulier aan te duiden 
dat zijn/haar naam niet mag vermeld worden bij de foto’s).  

 

8 Jurering 

De jurering gebeurt door een jury aangeduid door IOK en IOK Afvalbeheer. 

De jury selecteert de beste werken en kent de prijzen toe. 

Deelnemers en/of (digitale) beelden die niet beantwoorden aan de voorwaarden van het reglement 
kunnen door de jury uitgesloten worden. 

De leden van de jury en hun rechtstreekse familie zijn uitgesloten van deelname. 

De beslissing van de jury is onherroepelijk en hierover wordt geen schriftelijke communicatie 
gevoerd.  

9 Prijzen 

Eerste prijs: € 800 

Tweede prijs: € 500 

Derde prijs: € 250 

Vierde tot en met dertiende prijs: € 100 

Speciale categorie voor – 18-jarigen: 

Eerste prijs: € 250 

Tweede prijs: € 150  

Derde prijs: € 100 

Iedere deelnemer kan slecht voor 1 prijs in aanmerking komen. 

http://www.iok.be/
http://www.iok.be/
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10 Prijsuitreiking en tentoonstelling 

De prijsuitreiking vindt plaats op een nader te bepalen datum in mei of juni.  

Door de verlenging van de wedstrijdperiode zal de prijsuitreiking plaatsvinden op een nader te 
bepalen datum in november of december 2020. 

Iedere deelnemer zal schriftelijk uitgenodigd worden.  

De geselecteerde foto’s worden op hoge kwaliteit afgedrukt en kunnen deel uitmaken van een 
reizende tentoonstelling.  

11 Aansprakelijkheid van deelnemer en auteursrechten 

De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich 
zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan deze wedstrijd. 
 
De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer 
onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 
 
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) 
kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IOK/ IOK Afvalbeheer. 
Indien IOK/ IOK Afvalbeheer genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan IOK/ IOK Afvalbeheer hiervoor 
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil 
van IOK/ IOK Afvalbeheer voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke 
onderdelen ervan wijzigt, wordt IOK/ IOK Afvalbeheer ontlast van iedere verbintenis.  

 

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, 
als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. 

De deelnemer verklaart dat hij de toestemming heeft verkregen van de perso(o)n(en) die op de 
ingezonden digitale beelden is/ zijn afgebeeld. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden 
voor eisen en/of klachten van de perso(o)n(en) die op de ingezonden digitale beelden is/zijn 
afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt daarvoor bij de deelnemer. Mocht de organisatie hiervoor toch 
aansprakelijk gesteld worden, zal de deelnemer de organisatie volledig vrijwaren. 

Iedere deelnemer waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij/zij de originele auteur en volledig 
rechthebbende is van het door hem/haar ingezonden werk, dat het een origineel werk betreft en 
geen reproductie of kopie van een bestaand werk. 

De organisatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijk inbreuken op de 
auteursrechten van derden. 

Door zijn/haar inzending vrijwaart de deelnemer de organisatie van alle mogelijke aanspraken van 
derden ter zake. 

 

12 Akkoordverklaring 

Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Elke deelnemer wordt 
geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Buiten dit 
reglement wordt er geen informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld, noch mondeling 
noch schriftelijk. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om 
onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd, net als alle gevallen die niet voorzien 
zijn in dit reglement, op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal 
telefonisch behandeld worden. 
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De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te 
beëindigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten zijn wil. 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van 
betwisting, zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van 
deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

 

13 Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank 

Het wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle eventuele geschillen die uit 
de wedstrijd voortvloeien of verband houden met de wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen 
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement 
Antwerpen, afdeling Turnhout. 

 

 


