"De natuur in het geniep"
Reglement van de fotowedstrijd 2022 over spontane natuur in de
openbare ruimte
Artikel 1 : De wedstrijd "De natuur in het geniep " beloont de mooiste foto’s van spontane natuur in de
openbare ruimte in Jette. Het doel is om ongewone natuur die de kracht van de biodiversiteit benadrukt
in de kijker te zetten. Bijvoorbeeld: begroeiing aan de voet van bomen, wilde bloemen op een muur...
Artikel 2: De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de gemeente Jette.
Artikel 3:Worden uitgesloten van de wedstrijd: organiserende leden en professionele fotografen,
evenals elke persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die een beroep doet op deze laatsten voor het
maken van foto’s voor de wedstrijd.
Artikel 4: De wedstrijd loopt van 1 maart tot 30 april 2022, de deadline voor het indienen van foto's. Er
worden maximaal 3 foto's per deelnemer toegestaan.
Artikel 5: De foto's zijn vrij van rechten en kunnen door de Gemeente gebruikt worden voor publicatie
(Info Jette, website,...).
Artikel 6: De plaats en datum moeten voor elke foto worden vermeld.
Artikel 7: Voor deelname aan de wedstrijd sturen de kandidaten hun foto's bij voorkeur digitaal op
naar ddo@jette.brussels, eveneens vergezeld van het inschrijfformulier.
Foto's kunnen ook worden afgegeven op een USB-stick en vergezeld van het inschrijfformulier aan de
Dienst Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu, adres: Wemmelsesteenweg 100. Uitgeprinte foto's worden
enkel op A4 of A3 formaat aanvaard.
Artikel 8: De selectie van de winnende foto's wordt gemaakt door de bezoekers van de Opendeurdag
van het Leefmilieu die op 8 mei 2022 plaats vindt op de site van de gemeentelijke serres. De foto’s
worden tentoongesteld en bezoekers kunnen stemmen op de foto's die hun voorkeur wegdragen. Deze
stemming is definitief en er zal geen gevolg worden gegeven aan vragen tot herroeping van de
stemming.
Artikel 9: In totaal zullen 10 foto's worden gekozen en met een prijs worden beloond. De foto’s worden
gepubliceerd in de Info Jette. De datum van de prijsuitreiking zal aan de winnaars worden meegedeeld.
De eerste drie prijzen zijn een natuurwandeling met een professionele fotograaf uit Jette. De andere
prijzen zijn boeken over biodiversiteit en fotografie.
Artikel 10: Alles wat niet in dit reglement is voorzien, wordt beslist door de organisatoren.
Artikel 11: Door hun deelname erkennen deelnemers dat ze akkoord gaan met het wedstrijdreglement.

Meer informatie over de wedstrijd:
Gemeente Jette
Duurzame Ontwikkeling - Leeftmilieu
ddo@jette.brussels – 02/422.31.01
Wemmelsesteenweg 100, 1090 Jette

Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu, Claire Vandevivere met de steun van het College
van Burgemeester en Schepenen van Jette.

"De natuur in het geniep"
Inschrijfformulier voor de fotowedstrijd 2022 over spontane
natuur in de openbare ruimte
Formulier opsturen naar e-mailadres ddo@jette.brussels
of af te geven op de dienst Duurzame Ontwikkeling - Leefmilieu (Wemmelsesteenweg 100)
Naam:................................................................ Voornaam:.....................................................................
Adres: .......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
E-mail:.............................................................................. Tel.:................................................................
Geboortedatum:..............................................................................
Verklaart deel te nemen aan de fotowedstrijd, het wedstrijdreglement te hebben gelezen en alle
voorwaarden te aanvaarden.
Lijst van voorgestelde foto's:
Nr

Titel en/of bijschrift

Datum

Locatie

1

2

3

Gedaan in Jette, op ..................................................
Handtekening (voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd")

Voor minderjarige kandidaten: ouderlijke toestemming voor deelname en tentoonstelling in het
kader van de fotowedstrijd georganiseerd door de gemeente Jette
Ik, ondergetekende, Mevrouw, Mijnheer.......................................
Geef de toestemming aan mijn kind, genaamd ................................................
Geboren op ......./........ /.......... in..........................................................................
Om zich in te schrijven voor de fotowedstrijd georganiseerd door de gemeente Jette. Ik erken dat ik
het wedstrijdreglement heb gelezen en de voorwaarden accepteer.
Gedaan in ................................................... op............................................
Handtekening (voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd”)

Een initiatief van de Schepen van Leefmilieu, Claire Vandevivere met de steun van het College
van Burgemeester en Schepenen van Jette.

