Reglement fotowedstrijd Brugge Studentenstad
Art. 1: De fotowedstrijd Brugge Studentenstad is een wedstrijd georganiseerd door het
samenwerkingsverband Brugge Studentenstad bestaande uit VIVES, Howest, Europacollege, Zowe
Verpleegkunde, Vesaliusinstuut en Stad Brugge. Enkel studenten van VIVES, Katholieke Universiteit
Leuven campus Brugge, Howest, Europacollege, Zowe Verpleegkunde en Vesaliusinstuut mogen
deelnemen aan de wedstrijd.
Art. 2: De prijzenpot van deze wedstrijd bestaat uit:
-

eerste prijs: Fnac bon € 150
tweede prijs: Fnac bon € 150
derde prijs: Fnac bon € 150
publieksprijs: verrassingspakket

Art. 3: Studenten uit Howest, VIVES, Katholieke Universiteit Leuven campus Brugge, Vesaliusinstituut
en Europacollege kunnen enkel deelnemen met hun hogeschoolmailadres. Studenten uit Zowe
Verpleegkunde kunnen deelnemen met hun persoonlijk mailadres. Er wordt geverifieerd of deze
studenten in deze onderwijsinstellingen ingeschreven zijn. De foto’s worden als bijlage of via een link
naar een dropbox of naar een down-/uploaddienst (bv. wetransfer) verstuurd naar
bruggeleeft@bruggeplus.be. Elke deelnemer kan niet meer dan één reeks van maximaal 3 foto’s
insturen. De deadline om foto’s in te sturen is maandag 12 maart 2018 om 12u. Foto’s die vorige
editie al werden ingezonden maken geen kans op een prijs.
De beelden dienen in hoge resolutie en in jpeg formaat doorgestuurd te worden. Het thema van de
wedstrijd is ‘campusleven’. De foto’s tonen beelden van wat er achter de muren van jouw campus
leeft en speelt.
Art. 4: De deelnemende fotografen geven Brugge Studentenstad de toelating de foto’s te publiceren
en tentoon te stellen in het kader van deze wedstrijd.
Deze publicatie is toegestaan zonder territoriale beperkingen en tot maximaal 5 jaar na deelname
aan de wedstrijd. Bij publicaties en tentoonstellingen zal steeds de naam van de fotograaf vermeld
worden.
De publicatie en tentoonstelling zal enkel gebeuren ter promotie van de wedstrijd en Brugge
Studentenstad, en zal geen enkel commercieel gebruik of publicatie inhouden buiten het kader van
de wedstrijd of Brugge Studentenstad.
Art. 5: De jury bestaat uit de afgevaardigden van de stad en partnerinstellingen. De beslissing van de
jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd.
Art. 6: De winnaars worden bekend gemaakt via de nieuwsbrieven van de partnerinstellingen, op de
website en facebook-pagina van Brugge Studentenstad en Brugge Leeft. Er wordt ook een officiële
bekendmaking en prijsuitreiking georganiseerd.
Art. 7: De initiatiefnemers van de fotowedstrijd Brugge Studentenstad hebben het recht om elke
fotograaf te contacteren om informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een eventuele
andere noodzakelijke reden.

Art. 8: De deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor alle kosten verbonden aan de
deelname, zijnde o.a. kosten verbonden aan enige uitrusting zoals computersystemen,
internetabonnementen, enz, …
Art. 9: Alhoewel de initiatiefnemers zullen trachten om al het ingezonden werk met de beste zorgen
te behandelen, kunnen zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke schade dan ook ervaren
door de deelnemers en die te wijten zijn aan overmacht, zoals problemen gerelateerd aan
computernetwerken, computervirusinfecties en niet toegelaten computertoegang.
Art. 10: Auteursrechten: Elke deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij beschikt over alle rechten
gelinkt aan elke van zijn deelnemende werken en dat hij alle nodige toelatingen heeft om deze te
presenteren.
De initiatiefnemers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van een klacht komende
van een derde partij i.v.m. overtreding van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het
onderwerp of object van het deelnemende werk. In dergelijke gevallen zal de deelnemer elke
verantwoordelijkheid onttrekken aan de initiatiefnemers en hen hiervoor vergoeden.

