
Reglement Fotowedstrijd VVV Hoogstraten 
Hoogstraten in Groenten & Bloemen 2020  
 
Artikel 1: Kader  
VVV Hoogstraten organiseert het jaarlijks evenement 'Hoogstraten in Groenten & Bloemen'.  
Vanwege het coronavirus kan het evenement in 2020 niet plaatsvinden in zijn gebruikelijke vorm van 
driedimensionale openluchttentoonstelling. Daarom vervalt ook de klassieke jaarlijkse fotowedstrijd.  
Er is dit jaar wel een alternatieve wedstrijd: de beste foto van onderwerpen die verband houden met 

groenten, fruit en bloemen in Hoogstraten. 
Het kan dus gaan over foto's van bloemen in de tuin, naast de weg of in de natuur, bloemenweides, eigen 
bloemencreaties, groenten en fruit (vruchten of kweek), aardbeien of aardbeipluk,....  noem maar op.   

De winnende beelden worden later mogelijk gebruikt voor promotionele doeleinden en een reeks 
wenskaarten.  
 
Artikel 2: Samenstelling van de jury en bekendmaking van de wedstrijd  
1. Er wordt een onafhankelijke jury samengesteld onder leiding van creatief ontwerper Tom De 
Houwer.  
2. Toerisme Hoogstraten zal een oproep tot deelname publiceren op de gemeentelijke website, via de 
communicatie van Hoogstraten in Groenten & Bloemen en de regionale pers.  
 
Artikel 3: Deelnamevoorwaarden  
Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen, zowel amateurfotografen als professionals.  
Deelname aan de wedstrijd is gratis.  
 
Artikel 4: Indienen van de foto’s  
Aan de fotografen wordt gevraagd om foto's in te dienen die aan onderstaande voorwaarden voldoen 
en dit uiterlijk voor maandag 31 augustus 2020 om 18 uur.  
 
Voorwaarden waaraan de foto's moeten voldoen:  

 per persoon kunnen maximaal drie foto's worden ingeleverd  
 collages van verschillende foto's of bewerkte foto's worden niet geaccepteerd  
 de foto's dienen vrij te zijn van teksten, namen of data  
 zowel verticale als horizontale foto's worden toegestaan  
 de foto's dienen digitaal te worden ingeleverd en dit via WeTransfer (www.wetransfer.com)  
 de foto's dienen ingeleverd te worden in één van de volgende bestandsvormen: jpeg - eps - gif  
 de foto's dienen ingeleverd te worden met een minimum resolutie van 300 dpi, pixels 2300 x 

1700.  
 
De inzendingen worden gericht aan Toerisme Hoogstraten, via WeTransfer en dit op het adres 
toerisme@hoogstraten.be   
Elke inzending bevat duidelijk de naam- en adresgegevens van de indiener.  
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Artikel 5: Bekendmaking  
Op woensdag 2 september bezorgt Toerisme Hoogstraten alle ingezonden foto's aan de jury.  
Zij onderwerpt de inzendingen eerst aan een persoonlijke evaluatie en beraadslaagt daarna 
gezamenlijk voor de definitieve selectie. De jurering gebeurt anoniem, enkel toerisme Hoogstraten 
behoudt de naamgegevens van de respectievelijke fotografen.  
Op vrijdag 18 september uur vindt de bekendmaking plaats.  
De resultaten worden niet in een openbaar verslag opgenomen, wel in een intern juryverslag. De 
deelnemende fotografen kunnen enkel informatie inwinnen uit het openbaar verslag en over die delen 
van het intern juryverslag, die betrekking hebben op hun eigen inzending.  
De beslissing van de jury is onherroepelijk, en hieromtrent wordt geen briefwisseling gevoerd.  
 
Artikel 6: Eigendomsrecht  
Alle inzenders aanvaarden dat het door hen ingezonden materiaal ter beschikking blijft van VVV 
Hoogstraten, Toerisme Hoogstraten en Tom De Houwer en door hen vrij kan gebruikt worden in alle 
vormen van publicaties.  
De deelnemers aan de wedstrijd zien af van alle auteursrechten voor wat betreft alle promotionele 
doeleinden, elke vorm van publicatie of een tentoonstelling van het door hen ingezonden materiaal.  
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke verplichtingen die zouden kunnen 
ontstaan door het nemen of publiceren van een foto.  
VVV Hoogstraten zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor eisen of klachten i.v.m. het overtreden 
van rechten of schade door derde partijen.  
 
Artikel 7: Aanvaarden van dit reglement  
Door hun deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemende fotografen akkoord met dit reglement.  
 
Artikel 8: Intrekking Als geen van de inzendingen voldoen aan de verwachtingen van de jury, kan VVV 
Hoogstraten beslissen de wedstrijd te beëindigen zonder aanduiding van een laureaat.  
 
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:  
Toerisme Hoogstraten | Vrijheid 149 | 2320 Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:toerisme@hoogstraten.be

