Achter de schermen van JetteMet
Foto wedstrijdreglement 2017
Art. 1 : De wedstrijd "Achter de schermen van JetteMet" beloont de mooiste foto’s genomen bij de
producenten van de duurzame Jetse markt, JetteMet.
Art. 2 : De wedstrijd wordt onderverdeeld in drie categorieën:
•
•
•

Tot 18 jaar
Tussen 18 en 60 jaar
60 jaar en +

Art. 3 : De wedstrijd richt zich tot alle inwoners van de gemeente Jette.

Art. 4 : Mogen niet deelnemen aan de wedstrijd: de leden van de jury en professionelen alsook elke
(fysiek en moraal) persoon die beroep doet op deze personen voor de realisatie van foto’s voor de
wedstrijd.
Art. 5 : De wedstrijd loopt van 6 juni tot 6 augustus 2017, deadline voor het indienen van de foto’s.
Art. 6 : Elke deelnemer mag deelnemen aan een categorie met een maximum van 3 foto’s in totaal.
De foto’s zijn vrij van rechten en mogen gebruikt worden door de gemeente voor diverse publicaties (
Jette info, website, …).
Art. 7 : De plaats en datum van het nemen van de foto moet vermeld worden op elke foto.
Art. 8 : Om deel te nemen aan de wedstrijd dienen de kandidaten hun foto’s bij voorkeur numeriek op
te sturen. De foto’s zullen bij voorkeur verzonden worden via “We transfer”
(https://www.wetransfer.com) samen met een deelnameformulier aan ddo@jette.irisnet.be. De foto’s
mogen ook op een USB-sleutel gezet worden en samen met het deelnameformulier afgegeven
worden aan het bureau van Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu (Léon Theodorstraat 108, 3de
verdieping).
Art. 9 : De resolutie van de opgestuurde foto’s moet minimum 300 dpi bedragen met een minimum
van 3000 x 2000 pixels.
Art. 10: De jury wordt samengesteld uit een vertegenwoordiger van de JetteMet, een
vertegenwoordiger van de dienst Handel van de gemeente, een vertegenwoordiger van de dienst
Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu van de gemeente, een professionele fotograaf, de Schepen van
Bicommunautaire Activiteiten, de Schepen van Duurzame Ontwikkeling en de Schepen van Handel.
Hun beslissing is onherroepelijk en er wordt geen antwoord gegeven op brieven die naar aanleiding
van deze resultaten worden opgestuurd.
Art. 11: Enkel de eersten van elke categorie zullen een geschenk ontvangen. Alle foto’s van de
deelnemers zullen tentoongesteld worden.
Art. 12: Alle deelnemers zullen schriftelijk worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking die zal
plaatsvinden op woensdag 6 september 2017.
Art. 13 : Alles wat niet werd opgenomen in dit reglement, zal bepaald worden door de jury.
Art. 14: Door deelname aan deze wedstrijd geeft de deelnemer blijk van kennisgeving en aanvaarding
van dit reglement.
Voor meer info over deze wedstrijd:
Gemeente Jette
Dienst Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu
Inge Bongaerts
ddo@jette.irisnet.be – 02/422.31.12
Een initiatief van de Schepen van Duurzame Ontwikkeling, Nathalie De Swaef, de Schepen van
Handel, Paul Leroy, en van de duurzame markt JetteMet, met de steun van het College van
Burgemeester en Schepenen van Jette.

