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Reglement Fotowedstrijd ‘De Zuidrand, dat smaakt!’ 2017 

Wie organiseert de wedstrijd? 

Streekvereniging Zuidrand organiseert deze fotowedstrijd. Dit is een samenwerkingsverband van de 

gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel, en partners als Provincie 

Antwerpen. 

Contactgegevens:  

Gemeenteplein 1, 2650 Edegem 

T: 03 290 26 50 - M: info@toerismezuidrand.be 

Wie kan deelnemen? 

Zowel mensen uit de Zuidrand als daarbuiten kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. 

Hoe kan je deelnemen? 

Deelnemen kan alleen via mail. Je stuurt je digitale foto’s (maximum 5 per persoon) door naar 

info@toerismezuidrand.be met vermelding van naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres en beschrijving van de foto (locatie en onderwerp).  

Grote bestanden verzend je best via Wetransfer (www.wetransfer.com). De foto’s moeten van goede 

kwaliteit zijn en op een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden.  

Je foto’s moeten genomen zijn in de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint, 

of Mortsel. Je hebt de keuze uit vier onderwerpen:  

 Buitengewoon boeiend: architecturaal en cultureel erfgoed, culturele events, sagen en legendes 

 Verrassend Groen: natuur, wandel- en fietsroutes, bossen, velden, favoriete stilteplekjes 

 Heerlijk Streeklekkers: streekproducten, smaakmomentjes, restaurant, café, logies  

 Gezellige Gemeentes: mensen, marktjes, uitjes met gezin of vrienden, evenementen, cultuur 

Streekvereniging Zuidrand ontvangt de inzendingen ten laatste op woensdag 15 januari 2018 om 24 

uur.  De deelnemer van de wedstrijd is ook de maker van de beelden. Bij (poging) tot fraude wordt 

de deelnemer uitgesloten. Het is dus niet toegestaan materiaal van derden in te sturen. Alle 

beeldmateriaal getuigt van voldoende respect tegenover de omgeving en afgebeelde personen. 
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Wie wint? 

Uit de ingezonden beelden worden maximum 10 foto’s geselecteerd door de jury. De jury bestaat uit 

medewerkers en partners van ‘De Zuidrand, dat smaakt!’ 

Op de selectie kan van 16/01/18 tot en met 23/01/18 24 uur op de facebookpagina 

www.facebook.com/ZuidrandDatSmaakt gestemd worden. De drie foto’s met de meeste likes (vind-

ik-leuk) winnen de eerste, tweede en derde prijs. Per persoon wordt maximum één beeld 

geselecteerd. 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld op 30/01/17 en ontvangen dan ook meteen 

hun prijs. De winnaars worden ook op de Facebookpagina bekend gemaakt. 

Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en er worden geen briefwisseling, 

telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie omtrent de uitslag gevoerd of op een andere manier 

gecommuniceerd. 

De prijzen 

Een Zuidrand-strekenmand ter waarde van 20, 35 en 50 euro.  Zelf samen te stellen met de streek- of 

hoevewinkelproducten van je keuze – zolang ze binnen het prijzenbudget vallen. Een overzicht vind 

je op www.toerismezuidrand.be/nl/de-streekproducten. De prijsproducten kun je bestellen en 

afhalen op een van deze verkooppunten: www.toerismezuidrand.be/nl/de-strekenmand 

 De winnaar van de foto met de meeste likes: Strekenmand ter waarde van 50 euro 

 De winnaar van de foto op de tweede plaats: Strekenmand ter waarde van 35 euro 

 De winnaar van de foto op de derde plaats: Strekenmand ter waarde van 20 euro 

De foto’s en Facebook – bijkomende afspraken  

 Het bewerken van foto’s in Photoshop, Lightroom, Instagram of gelijkaardige software is in 

beperkte mate toegelaten als het gaat over de gebruikelijke opwaarderingen zoals belichting, 

contrast enz. die de kwaliteit van het oorspronkelijke beeld subtiel versterken. Zijn niet 

toegelaten: kleurenfilters, retrofilters, panoramische foto’s.  

 Het ingezonden beeldmateriaal kan door streekvereniging Zuidrand gebruikt worden voor 

publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat er hiervoor enige 

vergoeding verschuldigd is.  

 Let op! Door zijn/haar inzending verklaart de deelnemer aan de wedstrijd dat de personen die op 

de foto’s voorkomen geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat de foto zelf en het 

afgebeelde materiaal (monumenten, kunstwerken, … ) niet auteursrechtelijk beschermd zijn.  

 ‘De Zuidrand, dat smaakt!’ behoudt zich het recht voor bepaalde voorzieningen in het reglement 

aan te passen. Afzonderlijke mededelingen van Streekvereniging Zuidrand in verband met deze 

wedstrijd gelden als onderdeel van het reglement.  

 ‘De Zuidrand, dat smaakt!’ kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien door buiten haar wil 

optredende oorzaken de wedstrijd zou worden onderbroken of afgelast. 

 Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met 

Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of ‘De Zuidrand, dat smaakt!’ op geen enkele wijze 

verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname. 

http://www.facebook.com/ZuidrandDatSmaakt
http://www.toerismezuidrand.be/nl/de-streekproducten
http://www.toerismezuidrand.be/nl/de-strekenmand

