Natuurfotografiewedstrijd in het kader van de tentoonstelling
‘Wildlife Photographer Of The Year’
Wedstrijdreglement
Het Zwin inspireert
Het Zwin Natuur Park organiseert een natuurfotografiewedstrijd naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’. Het doel van de wedstrijd is om aan te tonen dat
ook in het Zwin-natuurgebied prachtige natuur voorkomt, en dat die natuur heel mooi in beeld kan
worden gebracht. De foto’s kunnen de aandacht vestigen op het ontdekken, begrijpen en
verantwoord omgaan met de natuur en de diversiteit van de Zwinnatuur in beeld brengen.
Het wedstrijdreglement is vanaf 1 maart 2020 terug te vinden op www.zwin.be/fotowedstrijd

1. Inschrijvingsvoorwaarden
1) De wedstrijd is in beginsel toegankelijk voor iedereen. In afwijking daarvan worden de
volgende personen uitgesloten van deelname:
a) personeelsleden van het Zwin Natuur Park.
b) personen die deel uitmaken van de jury van deze fotowedstrijd, als vermeld in deel 5
2) De deelname is gratis.
3) Iedere deelnemer die foto’s inlevert voor de wedstrijd wordt geacht zich akkoord te
verklaren met het wedstrijdreglement.

2. Themagroepen en leeftijdscategorieën
Er zijn 2 leeftijdscategorieën voor de deelnemers:
1) Jonger dan 18 jaar.
2) Vanaf 18 jaar.
De categorie jonger dan 18 jaar heeft als thema ‘Zwinnatuur’ (dieren, planten en landschap).
Er zijn 3 thema’s voor de deelnemende foto’s van de categorie vanaf 18 jaar:
1) Dieren.
2) Planten.
3) Landschap.

De leeftijd als hierboven vermeld wordt bepaald op basis van de leeftijd die een bepaalde deelnemer
heeft op de openingsdatum van de wedstrijd, zijnde 1 maart 2020.
3. Technische voorwaarden
1) Een deelnemende foto moet genomen zijn in het Zwin-natuurgebied, meer bepaald in het
gebied omschreven als de Zwinomgeving op het kaartje op volgende webpagina:
https://www.zwin.be/nl/plan-van-het-park. Er kan door de jury aan de deelnemers gevraagd
worden om de locatie van hun foto aan te duiden.
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2) Een deelnemende foto moet genomen zijn door de deelnemer zelf. Dat betekent dat de
deelnemer alle auteursrechten op de foto moet bezitten.
3) Een deelnemende foto mag niet het voorwerp zijn van een inbreuk op de privacy,
(intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
Het Zwin Natuur Park kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hiervoor vermelde
inbreuken.
4) Een foto zal door de jury op gemotiveerde wijze uitgesloten worden in elk van de volgende
gevallen:
a) Een foto van een dier dat zich schijnbaar of met zekerheid in een stresssituatie bevindt.
b) Een foto waarvoor schijnbaar of met zekerheid het habitat van dieren vernield werd.
c) Een foto waarbij schijnbaar of met zekerheid vegetatie vernield werd.
d) Een foto die schijnbaar of met zekerheid is genomen op voor het publiek
ontoegankelijke plaatsen in het Zwin-natuurgebied.
e) Zonder afbreuk te doen aan de punten a) tot en met d): een foto waarbij schijnbaar of
met zekerheid sprake is van een inbreuk op de Vlaamse regelgeving inzake
natuurbescherming, zijnde het natuurdecreet van 21 oktober 1997 en zijn
uitvoeringsbesluiten.
f) Een foto die schijnbaar of met zekerheid niet genomen is in het Zwin-natuurgebied als
vermeld in punt 1).
5) Er kunnen per deelnemer en per thema maximum 3 foto’s (dus in totaal maximum 9 foto’s
per deelnemer vanaf 18 jaar en 3 foto’s per deelnemer jonger dan 18 jaar) worden
ingediend in kleur of in zwart-wit.
6) Er kunnen enkel digitale foto’s in jpg-formaat worden ingediend. De jpg-bestanden moeten
opgeladen worden in de hoogst mogelijke resolutie.
7) Digitale aanpassingen aan foto’s via een daartoe geëigend computerprogramma zijn
toegelaten.
8) Het is niet toegelaten om via enige bewerking van de foto’s elementen toe te voegen die
niet aanwezig waren in het originele beeld van de foto. Het is niet toegelaten om via enige
bewerking van de foto’s elementen te verwijderen die aanwezig waren in het originele
beeld van de foto. In geval van twijfel over de toepassing van dit punt kan de jury het
originele beeld opvragen bij de fotograaf.
9) De werken worden opgeladen op de website van het Zwin Natuur Park via
www.zwin.be/fotowedstrijd
10) Het Zwin Natuur Park kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de foto’s door foutief
opladen niet correct zijn ingediend.

4. Administratieve voorwaarden
1) De deelnemers gaan er mee akkoord dat zij in voorkomend geval worden gecontacteerd
door het Zwin Natuur Park of de jury van de fotowedstrijd.
2) De deelnemers aan de wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun naam en leeftijd door het
Zwin Natuur Park openbaar worden gemaakt in het kader van de wedstrijd. De toepasselijke
privacy disclaimer is te vinden op https://www.west-vlaanderen.be/privacy
3) De laureaten verbinden zich ertoe hun foto’s digitaal ter beschikking te stellen voor het
gebruik ervan door het Zwin Natuur Park en Westtoer. De deelnemers dragen aan het Zwin
Natuur Park en Westtoer alle gebruiksrechten over. Dit gebruik kan geen enkel commercieel
doel inhouden.
Bij het gebruik van deze foto’s zal steeds de naam van de fotograaf vermeld worden. Deze
overdracht is definitief, onherroepelijk en onvoorwaardelijk.
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4) De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij gefotografeerd hebben en aan de jury
ter beoordeling voorleggen. Het Zwin Natuur Park kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor de afbeelding op de werken bij klacht van derden.
5) De deelnemers staan zelf in voor alle kosten voortkomend uit de deelname aan de
wedstrijd. Gebruik van computersystemen of internet kunnen niet van de initiatiefnemers
teruggevorderd worden.

5. Jury
1) De foto’s worden beoordeeld door een jury, bestaande uit mensen met een diverse
achtergrond. De samenstelling van de jury gebeurt door het Zwin Natuur Park. De
samenstelling van de jury kan opgevraagd worden door de deelnemers.
2) De selectie gebeurt in twee fases:
• Een preselectie door het Zwin Natuur Park: selectie van de 250 beste foto’s.
• Tweede selectie door een internationale jury: keuze van de laureaten uit de 250 beste
foto’s.
3) De geselecteerde foto’s zullen na afloop van de wedstrijd tentoongesteld worden in het
bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park.
4) Er worden 3 winnaars aangeduid per thema bij de categorie ouder dan 18 jaar (dus 9
laureaten). Er worden 5 winnaars aangeduid bij de categorie jonger dan 18 jaar.
5) De jury kiest in onderling overleg, in besloten kring en in eer en geweten de winnaars uit. De
jury zal haar beslissingen niet openbaar motiveren en er zal geen communicatie worden
gevoerd over de beslissingen van de jury. Er bestaat geen mogelijkheid om met de jury in
discussie te gaan over de beslissingen.
6) Na de selectie wordt iedere deelnemer op de hoogte gesteld of zijn/haar werk al dan niet
geselecteerd is als één van de winnaars. De laureaten worden uitgenodigd op de
prijsuitreiking.

6. Prijzenpot
Voor de leeftijdscategorie ouder dan 18 jaar wordt per thema een eerste, tweede en derde prijs
voorzien.
Voor de leeftijdscategorie jonger dan 18 jaar is er slechts een categorie en worden er vijf prijzen
voorzien (eerste tot en met vijfde prijs).

7. Timing
1) De wedstrijd loopt van 1 maart 2020 tot en met 15 augustus 2020.
2) De uiterste datum en uur om foto’s in te dienen voor de wedstrijd is 15 augustus om 12.00u
‘s middags. Ten laatste op die datum en op dat tijdstip moeten de foto’s zijn opgeladen op
de hier in onderdeel 3 vermelde website.
3) De jurering gebeurt in de periode 16 augustus - 30 september.
4) De tentoonstelling van de geselecteerde werken in het Zwin Natuur Park zal gebeuren van
31 oktober 2020 t.e.m. 31 januari 2021.
5) Prijsuitreiking: de prijsuitreiking vindt plaats in de loop van oktober 2020.
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8. Info
Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
 +32 50 60 70 86
 info@zwin.be
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