
Fotowedstrijd EWLD 2017
Reglement

In het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie (EWDL), organiseert het 
Anderlechtse Participatiehuis een fotowedstrijd voor de inwoners van de gemeente Anderlecht. 

Art. 1: De wedstrijd heeft drie categorieën:
– Ik hou van Anderlecht, multiculturele gemeente
– Het leven in de Anderlechtse wijken
– Mijn favoriete plaats in Anderlecht

Art. 2: De wedstrijd staat open voor alle inwoners van Anderlecht.

Art. 3: De wedstrijd wordt op maandag 18 september 2017 afgesloten. Foto's moeten voor deze 
datum worden ingeleverd.

Art. 4: Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.

Art. 5: Elke deelnemers mag maximum drie foto's insturen, hetzij 1 per categorie. 

Art. 6: Foto's mogen niet racistisch zijn, aanzetten tot haat, lasterlijk of beledigend zijn en schade 
toebrengen aan derden, met name wat het intellectuele eigendom en respect van privacy 
betreft. Deze mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.

Art. 7: De plaats waar en datum waarop deze is genomen, moet voor elke foto worden vermeld.

Art. 8: Deelnemers moeten hun foto's digitaal in HD doorsturen (bijvoorbeeld via wetransfer.com), 
samen met het deelnameformulier naar participatie@anderlecht.brussels. De foto's mogen, 
samen met het deelnameformulier, ook op een USB-stick worden afgegeven in het 
Participatiehuis: Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht.

Art. 9: De jury bestaat uit minstens 5 personen, afkomstig uit de culturele sector en het 
gemeentebestuur van Anderlecht.

Art. 10: Alle deelnemende foto's worden op doek afgedrukt om deze in oktober, tijdens de 
Europese Week van de Lokale Democratie, tentoon te stellen in het Participatiehuis, 
behalve als er te veel deelnemers zijn. Is dit het geval, dan kiest de jury welke foto's 
tentoon worden gesteld. Verder kiest de jury per categorie 1 winnaar uit en die krijgt zijn 
foto afgedrukt op een doek. De inhuldiging van de tentoonstelling en de prijsuitreiking 
vinden plaats tijdens het Particip'Café dat georganiseerd wordt tijdens de EWLD.

Art. 11: De deelnemers verzekeren dat ze de auteur van de foto's zijn en verklaren dat de 
personen die hierin voorkomen, hun toestemming tot publicatie hebben gegeven. Zij geven 
het Participatiehuis het recht om de afdrukken te gebruiken en te reproduceren in het 
kader van de tentoonstelling en diverse gemeentelijke publicaties, zowel op papier als 
digitaal. De organisator verbindt er zich toe om de naam van de auteur te vermelden en dit 
voor elke publicatie.

Art. 12: De deelname aan deze wedstrijd impliceert zonder voorbehoud de aanvaarding van dit 
reglement.
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