Reglement van de fotowedstrijd 1 :25 000

1. Algemeen
Het Nationaal Geografisch Instituut, gevestigd te Abdij ter Kameren 13 te 1000 Brussel (hierna “Organisator” genoemd),
brengt een nieuwe reeks topografische kaarten op schaal 1 : 25 000 op de markt. Voor de foto’s op de cover organiseert het
Instituut een wedstrijd.
Door deel te nemen aan de wedstrijd bevestigt de deelnemer dat hij kennis heeft genomen van dit reglement en dat hij het
volledig aanvaardt.
Hieronder staan de voorwaarden:
Er wordt niet meer dan één winnende foto gekozen per kaart op 1 : 25 000. De organisator behoudt zich het recht voor geen
winnaar te kiezen en de foto op een andere manier te vinden.
Elke deelnemer mag maximaal drie foto’s per kaart sturen. De deelnemer is niet verplicht om voor elk kaartblad foto’s in te
dienen.
De wedstrijd is te vinden op internet, via de vragenlijst.
2. Voor wie ?
Elke natuurlijke persoon die op het Belgisch grondgebied woont, mag deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van de
personeelsleden van de Organisator.
De deelnemers die minder dan 18 jaar oud zijn op het ogenblik waarop zij deelnemen, moeten ons een ondertekende
toelating van de ouders, waarvan hier het model, bezorgen.
De deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de
ingediende foto’s.
3. Auteursrechten
De deelnemer mag enkel foto’s indienen waarvan hij de auteur is en waarop hij alle rechten heeft.
Er mogen geen herkenbare personen op de foto’s staan.
Ook voor herkenbare monumenten of kunstwerken op de foto’s, waaraan auteursrechten zijn verbonden, moet een
schriftelijke toestemming van de houders van deze rechten worden toegevoegd aan de foto(‘s) die de deelnemer indient.
De deelnemer moet vermijden om identificeerbare reclame-elementen zoals naam, merk, herkenbaar product of andere op
de foto’s af te beelden.
De foto’s mogen geen politieke connotaties oproepen.
Elk beeld van racistische, denigrerende, pornografische aard en elk beeld dat de geldende wetten en regelgeving niet naleeft,
wordt automatisch en onherroepelijk uit de wedstrijd geweerd.
Bij deelname geeft de deelnemer automatisch de toestemming aan de Organisator om zijn foto te bewerken, te wijzigen, te
publiceren en te hergebruiken ongeacht het type van drager, het gebruik en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan
de deelnemer.
Om de homogeniteit te garanderen, heeft de deelnemer niet het recht om een vermelding van zijn naam en voornaam te
eisen bij het gebruik van zijn foto’s.
4. Technische voorwaarden
Enkel foto’s in kleur en in hoge resolutie worden aanvaard voor de wedstrijd.
Het moet gaan om foto’s in portretrichting en de auteur moet de coördinaten opgeven van de plaats waar ze gemaakt zijn.
5. Hoe deelnemen ?
Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de foto’s worden geüpload via de vragenlijst.
Een foto die via de post of elk ander communicatiemiddel wordt verstuurd, komt niet in aanmerking.
Elk onvolledig of niet-conform dossier (ontbrekende toestemming, ontbrekende of onjuiste gegevens, verstreken termijn,
niet nageleefde technische voorwaarden, …) wordt onherroepelijk uit de wedstrijd geweerd.

Er zal voor elke kaart een deadline worden aangegeven. Tot deze datum en dit uur zal het mogelijk zijn foto’s in te dienen. De
deadlines worden vermeld In de vragenlijst.
6. Jury
Om de coherentie tussen de verschillende kaarten te bewaren behoudt de Organisator zich het recht voor de criteria te
kiezen die zullen meespelen bij de keuze van de winnende foto’s. Wel zullen de originaliteit en de schoonheid van de foto’s
een belangrijke rol spelen bij de beslissing van de jury, die bestaat uit personeelsleden van de Organisator. De beslissingen
van de jury zijn soeverein en moeten niet gerechtvaardigd worden.
7. Prijzen
Per kaart wordt één winnaar aangeduid. De winnende foto zal op de cover prijken van een nieuwe topografische kaart op
schaal 1 : 25 000. De winnaar ontvangt één exemplaar van dit kaartblad en een korting van 15% op een bestelling van
producten van Berghen met een maximale waarde van €150.
De winnende foto's worden gepubliceerd op de website, met vermelding van voornaam en naam van de auteur als die dat
wenst . Elke winnaar wordt per e-mail verwittigd en ontvangt zijn prijs na het afsluiten van de wedstrijd.
Na de laatste wedstrijd , wordt uit alle ingezonden foto’s de allerbeste foto gekozen.
De maker van deze foto ontvangt een box met de totale reeks van 231 kaartbladen en een paar schoenen van Berghen naar
keuze met een maximale waarde van €150. De box wordt overhandigd binnen de twee maanden na publicatie van de laatste
kaart.
De naam van deze eindwinnaar wordt tevens gepubliceerd op de website als hij dat wenst.
Deze eindwinnaar wordt per e-mail verwittigd en ontvangt zijn prijs na de publicatie van de laatste kaart.
De gewonnen prijs kan in geen geval worden vervangen of ingeruild tegen de tegenwaarde ervan of tegen een ander
voordeel in natura.
8. Privacy
De auteur van de winnende foto’s heeft het recht de vermelding van zijn naam en voornaam op de website te weigeren. De
deelnemer moet dit expliciet laten weten op het moment van deelname.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, heeft de deelnemer op elk ogenblik het recht op toegang tot zijn gegevens, het recht om
ze te verbeteren en om zich te verzetten tegen de verwerking ervan.
De persoonsgegevens die de deelnemer meedeelt, zullen alleen worden gebruikt in het kader van de fotowedstrijd. De door
de deelnemer verstrekte gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden.
9. Aansprakelijkheid
De Organisator verwerpt elke aansprakelijkheid in het kader van het gebruik van internet door de deelnemer en eventuele
verbindingsproblemen die hij hierbij tegenkomt. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen, kosten, directe of indirecte schade als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en bij het gebruik van de
prijzen.
De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eisen en/of klachten omtrent de ingediende foto’s. De deelnemer
vrijwaart de Organisator van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

