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Fotowedstrijd “Zie, ik lees!” 
 

1/ Inleiding 
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden van de fotowedstrijd 

”Zie, ik lees!”. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden deelnemers dit wedstrijdreglement. 

 

2/ Organisatie 
De fotowedstrijd “Zie, ik lees” wordt georganiseerd door Stuifzand, Werft 20, 2440 Geel. 

 

3/ Toegelaten deelnemers 
Iedereen mag deelnemen aan deze wedstrijd, onder de hierna vermelde voorwaarden.  

De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname. Minderjarigen kunnen ook deelnemen 

op voorwaarde dat ze de schriftelijke toestemming hebben van hun ouders/voogd. Op eerste verzoek van de 

organisator dient deze toestemming te worden overhandigd.  

 

4/ Wedstrijdperiode 
De wedstrijd start op donderdag 20 april en eindigt op vrijdag 28 april om middernacht. Foto’s kunnen 

ingezonden worden tot vrijdag 28 april middernacht.  

De publiekwaardering van de top drie per categorie gebeurt van 5 tot 20 mei 2023 via de website van 

Stuifzand. Dit gebeurt met vermelding van de maker en de plaats waar de foto is genomen. Tenzij de auteur 

zich uitdrukkelijk verzet tegen naamsvermelding. 

 

5/  Opdracht 
Om op geldige wijze deel te nemen, moeten de deelnemers de volgende stappen zetten: 

• Maak in de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en/of Retie een foto op een 

openbare plaats waarin één of meerdere personen leest. De foto dient te passen in minimaal één van 

de drie wedstrijdcategorieën: 

1. Lezen op een gekke plek  

2. Lezen met een gekke bek 

3. Boek, plaats en lezer worden één. 

• Zorg dat u instemming hebt van de personen op de foto. 

• Stuur de foto in voor middernacht op 28 april naar fotowedstrijd@stuifzand.be met vermelding van 

naam, emailadres, telefoonnummer en de plaats waar de foto genomen werd. Je krijgt bevestiging 

wanneer deze goed is toegekomen. 

 

6/ Aantal en formaat 
Iedere deelnemer mag per categorie maximaal 2 foto’s insturen. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden 

in .jpg (.jpeg) of .png van voldoende kwaliteit, in hoge resolutie, met oog op eventueel latere publicatie. 

 

7/ Inzending 
De deelname is gratis. 

Het wedstrijdreglement kan je downloaden op https://www.stuifzand.be/wp-

content/uploads/2023/02/2023Reglement_Fotowedstrijd-zie-ik-lees.pdf. 

De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar ingestuurde foto mag gebruikt worden in alle 

communicatiekanalen van Stuifzand, de bibliotheken van Stuifzand en de zeven lokale besturen van het 

samenwerkingsverband.  

De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar foto op bovenstaande manier mag gebruikt worden, zonder 

dat hij/zij hiervoor enige vergoeding of auteursrechten kan opeisen.  
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De deelnemer verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij toestemming heeft van de afgebeelde mensen op de foto om 

deel te nemen aan de fotowedstrijd. 

Bij gebruik ban de foto wordt de naam van de auteur steeds vermeld tenzij de auteur zich hiertegen 

uitdrukkelijk verzet.  

Je krijgt bevestiging wanneer je inzending goed is toegekomen. 

 

8/ Prijzen 
Elke categorie heeft drie genomineerden, elke genomineerde wint een (voucher voor) een UiTPAS Kempen.  

Elke categorie heeft ook één winnaar. De winnaars krijgen een leuk pakket met boeken en lokale producten of 

beleving in de regio.  

De ingezonden foto’s worden door een jury beoordeeld op kwaliteit en originaliteit. In elke categorie zullen 

drie foto’s via de kanalen van de Stuifzandbibliotheken getoond worden aan het publiek dat hierop kan 

stemmen. De publiekstemming gebeurt van 5 tot 20 mei. De foto met de meeste voorkeuren wint. 

De prijs is niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. 

Winnaars worden telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. 

De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een 

vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. De organisator beoordeelt de gelijkwaardigheid naar eigen 

goeddunken. 

 

9/ Akkoordverklaring 
Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Elke deelnemer wordt geacht de 

inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Buiten dit reglement wordt er geen 

informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld, noch mondeling noch schriftelijk. De organisator 

behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting 

voortvloeiende uit deze wedstrijd, net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, op te lossen. Deze 

beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. 

Een klacht kan worden ingediend via cultuur@stuifzand.be.  

De organisator behoudt zicht het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen, 

wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil 

om. 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting, zal 

de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te 

verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

 

10/ Privacy 
De persoonsgegevens die Stuifzand over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen in het 

adressenbestand van Stuifzand met als doel de deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot 

het verdere verloop van de wedstrijd. Na het einde van de wedstrijd zullen deze gegevens worden verwijderd.  

Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de 

persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna “AVG”) . De verwerking vindt haar rechtsgrond in 

art. 6, lid 1, a) AVG en berust op toestemming van de deelnemer(s).  

Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren, te beperken of te 

laten schrappen uit het adressenbestand van Stuifzand. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering, 

beperking of verwijdering richten aan cultuur@stuifzand.be. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, 

gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de deelnemer.  

Iedere deelnemer heeft het recht zijn toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in 

te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de 

intrekking van de toestemming.  
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Iedere deelnemer heeft, wanneer hij van oordeel is dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die 

in strijd is met de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en waarvan hij meent dat het niet 

opgelost kan worden via bemiddeling of via een informatieverzoek, het recht om klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit, zoals de Vlaamse Toezichtcommissie (bevoegd voor klachten tegen Vlaamse 

overheidsinstanties) via contact@toezichtcommissie.be of de Gegevensbeschermingsautoriteit (federaal 

bevoegd) via contact@apd-gba.be.  

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen 

geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft 

genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 

 

11/ Aansprakelijkheid  
Stuifzand is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden 

kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan deze wedstrijd.  

Stuifzand is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer 

onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.  

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen 

niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Stuifzand. Indien Stuifzand 

genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of 

de wedstrijdformule aan te passen, kan Stuifzand hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van 

Stuifzand om de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen 

ervan wijzigt, wordt Stuifzand ontlast van iedere verbintenis. 

 

12/ Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank 
Het wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.  

Alle eventuele geschillen die uit de wedstrijd voortvloeien of verband houden met de wedstrijd, en welke niet 

in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het 

arrondissement Turnhout. 


