Reglement van de fotowedstrijd "Ongewone Kerken"
1. Organisator
De fotowedstrijd "Ongewone Kerken" wordt ingericht door de vzw Open Kerken-Eglises
Ouvertes, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Tiense steenweg 508A te 1370
Geldernaken (www.eglisesouvertes/be/concours-photo)
Dit initiatief geniet de steun van de Europese Unie en van het Waals Gewest, via het Waals
Programma van Landelijke Ontwikkeling (PwDR 16.3.15) en staat onder het peterschap van het
Europees forum Future for Religious Heritage (FRH Europe). Hij draagt het label "Année
européenne du Patrimoine Culturel 2018"
2. Voorwerp van de wedstrijd
De wedstrijd "Ongewone Kerken" beoogt de bevordering van het patrimonium en de vitaliteit
van de Waalse religieuze gebouwen, die behoren tot de katholieke, protestants/evangelische,
orthodoxe, anglicaanse, israëlitische of islamitische cultus.
De 40 geselecteerde fotos die de Jury zal uitkjiezen zullen et voorwerp uitmaken van een
itinererende tentoonstelling, die zal opgesteld w<orden in 16 verschillende kerken tussen 2018
en 2021.
3. Thema
Elke voorgebrachte foto zal "Ongewone Kerken " in Wallonië in het daglicht stellen met hun
structurele elementen, hun bijzondere versieringen of typische tradities die
onze nieuwsgierigheid opwekken: mysterieuze symbolen, gewijde verhoudingen, fantastische
dierenbeelden, esoterische invloeden, onverwachte rituelen, moeilijk te interpreteren
kunstwerken.
4. Deelname
− De wedstrijd staat open van 1 juni 2018 tot 15 september 2018 (afsluitingsdatum)
− Elke deelnemer stuurt maximaal 3 fotos per mail aan het
adres concours@eglisesouvertes.be via een van de volgende electronische systemen
(DropBox, Google Drive, Flickr, FTP..) of een internet verzendsysteem (type We Transfer of
Gros Fichiers)
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− Deze fotos moeten beantwoorden aan het formaat JPG, GIF of PNG, op voorwaarde dat zij
kunnen vergroot worden op formaat 60 x 40 cm, maar zij mogen 8 Mo niet overschrijden
− De verzending zal het deelnameformulier bevatten (zie bijlage), dat onder meer bevat:
• naam en voornaam van de fotograaf, volledig adres, telefoonnummer en mail-adres
• legende van de clichés: +titel van elke foto of benaming van wat ze voorstelt;
• plaats waar de foto gemaakt werd ( postcode, gemeente en naam van het religieus
gebouw)
• enkele gegevens in verband met het "ongewone" dat gefotografeerd werd.
− De deelname wordt gevalideerd door een bericht van ontvangst van de fotos.
5. Selectie
De jury zetelt met gesloten deuren in de loop van de maand september 2018. Hij wordt
voorgezeten door de heer Guy Focant, officiële fotograaf van het Waals Erfgoedagentschap
(AwAP) en aangevuld met zes andere specialisten in erfgoed- of artistieke fotografie.
De beslissingen van de jury zijn soeverein en niet vabaar voor beroep.
De fotos zullen worden geëvalueerd volgens drie belangrijke criteria:
- de conformiteit van het onderwerp met het thema "Ongewone Kerken"
- het sprekend karakter van de opname
- de artistieke kwaliteit van de foto.
Humor, nieuwsgierigheid, toevalligheid, onverwacht element, zijn eveneens ter waardering,
evenals de originaliteit van de foto.
De identiteit van de fotograaf zal gedurende de hele periode van selectie geheim worden
gehouden.
6. Prijzen en Laureaten
Op de 40 fotos die weerhouden zullen worden voor de itinererende tentoonstelling "Ongewone
Kerken", zullen er 16 bedacht worden met een bijzondere beloning;
Meer info over de prijzen zijn beschikbaar op internet (www.eglisesouvertes.be/concours2018)
vanaf de maand juni 2018.
Deze prijzen kunnen niet omgeruild worden met andere voorwerpen of te gelde gemaakt
worden. Evenwel kunnen de aangeboden verblijven overgedragen worden aan derden. Geen
enkele compensatie is voorzien voor laureaten die hun prijs niet wensen (of kunnen) in
ontvangst nemen.
De laureaten worden per post of telefonisch verwittigd. De organisator kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor de gebrekkige doorzending van de boodschap indien de persoonlijkje
gegevens doorgegeven door de deelnemers foutief of onvolledig blijken te zijn.
De prijzen zullen persoonlijk overhandigd worden bij gelegenheid van de inhuldiging van de
tentoonstelling van de bekroonde fotos, voorzien in de herfst 2018.
Door aan de wedstrijd deel te nemen gaan de deelnemers ermee akkoord in geval zij als
laureaat worden weerhouden, dat het bekroonde werk, hun naam en hun portret in de media
wordt gepromoot, zowel in België als in het buitenland.
De lijst van de laureaten zal gepubliceerd worden in de electronische omzendbrief van Eglises
Ouvertes/Open Kerken.
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7. Voorwaarden om deel te nemen
− De voorgestelde fotos dienen genomen te zijn geworden in een Waals religieus gebouw;
− De wedstrijd staat open voor elke fysische meerderjarige persoon waar hij ook woont en
welke ook zijn nationaliteit is, die hetzij als liefhebber, hetzij professioneel fotos maakt,
wonend of niet in het Waals Gewest.
− Elke deelnemer waarborgt dat hij de enige auteur is van de oegezonden fotos.
− Voor fotos waarop herkenbare personen voorkomen, waarborgen de deelnemlers dat zij de
uitdrukkelijke toestemming hebben bekomen, met eerbiediging van de wetgeving op het
beeldrecht.
− De datum van de opname is zonder betekenis, maar alleen de fotos, toegezonden tijdens de
drie maanden dat de wedstrijd duurt komen in aanmerking.
− Elke deelnemer mag dire clichés toezenden, maar kan slechts eenmaal een prijs krijgen.
8. Intellectuele eigendom
− Elke deelnemer blijft in het bezit van het geheel van zijn auteursrechten, maar machtigt de
vzw Eglises Ouvertes en het Europees raderwerk FRH Europe om gratis de toegezonden
fotos te gebruiken om het Waals religieus patrimonium in het daglicht te stellen, zowel op
internet als in hun eigen publicaties, met uitzondering van elk commerciëel gebruik.
− Deze afstand van het auteursrecht betreft uitsluitend deze fotos die weerhouden worden
voor de itinererende tentoonstelling. De organisatoren die zouden wensen een niet
bekroonde foto te gebruiken voor de promotie van het religieus erfgoed in Europa zullen
uitdrukkelijk de toestemming moeten vragen aan de maker van de foto.
− De vzw Eglises Ouvertes en het raderwerk FRH Europe verbinden er zich toe de naam van
de auteurs van de fotos die tentoongesteld of gereproduceerd worden te vermelden. Zij
zullen evenwel die namen slechts aan derden meedelen mits het akkoord van de auteurs.
9. Respect voor het privéleven en vertrouwelijkheid
− Alle gegevens met een persoonlijk karakter die de vzw Eglises Ouvertes zal verzamelen bij
de organisatie van deze wedstrijd zullen behandeld worden overeenkomstig de Belgische
en Europese reglementering toepasselijk op de bescherming van de persoonlijke gegevens,
te weten het Reglement (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016, betreffende de bescherming van de physieke personen ten overstaan van de
behandeling van persoonlijke gegevens en aan het vrij verkeer van deze gegevens dewelke
de richtlijn 95/46/CE (algemeen reglement tot bescherming van deze gegevens "RGPD), de
Richtlijn 2002.58/CE, gewijzigd bij de Richtlijn 2009/136/CE en de wet van 13 juni 2005,
zijnde de "wet betreffende de electronische verbindingen, gewijzigd bij de wet van 10 juli
2012.
− Deze gegevens zullen slechts gebruikt worden in het kader van het beheer van deze
fotowedstrijd waarover huidig reglement het heeft, behalve indien de deelnemers wensen op
de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van de vereniging via haar
informatieblad, mits expliciete vermelding in het inschrijvingsformulier.
− Door aan deze wedstrijd mee te doen, geven de deelnemers hun toestemming en laten toe
dat hun persoonlijke gegevens die meegedeeld werden, te gebruiken.. Op elk ogenblik kan
deze toestemming ingetrokken worden mits verwittiging van de vzw Eglises Ouvertes op het
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adres : info@eglisesouvertes.be. Deze intrekking vernietigt de facto de deelname aan de
wedstrijd en aan de hieraan verbonden itinererende tentoonstelling.
− De verzamelde gegevens zullen worden gestockeerd op een server hetgeen de
bestendigheid garandeert van de veiligheid en de bescherming van de gegevens van de
gebruikers overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en de goede gebruiken (onder meer
de nieuwe beschikkingen RGDP).
10. Andere deelnamebeschikkingen
− De deelname aan de wedstrijd is kosteloos.
− De bedienden van de onderscheiden Europese eenheden van het raderwerk Open Kerken
en de leden van hun familie zijn niet gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijd.. Deze
uitsluiting slaat niet op de vrijwillige medewerkers.
− Chokerende fotos of fotos met een uitgesproken commercieel karakter of diegene die blijk
geven van discreminatie, zijn niet tot de wedsctrijd toegelaten.
− De weigering van fotos staat voor geen verhaal open, hoeft niet te worden gemotiveerd en
er zal hierover geen briefwisseling worden gevoerd.
− De organisator houdt zich het recht voor de wedstrijd in te korten, uit te stellen, te wijzigen,
te verlengen, te onderbreken of tot annulatie ervan over te aan indien omstandigheden
onafhankelijk van zijn wl er de goede gang van belemmeren en de goede uitkomst
compromitteren, of nog in geval van overmacht, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan
worden gesteld.
11. Aanvaarding van huidig reglement
De deelname aan deze wedstrijd houdt de gehele en volledige aanvaarding in zonder
voorbehoud van huidig reglement op straffe van uitsluiting uit de wedstrijd.
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