
Wedstrijdreglement. 
Wie kan deelnemen? 

1. De wedstrijd is open voor alle kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar van de scholen 
in Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster en Zuienkerke. 

2. Er zijn 2 categorieën in deze wedstrijd: a. leerlingen van het 3de en 4de leerjaar; b. leerlingen 
van het 5de en 6de leerjaar. 
 

Met welke foto’s kun je deelnemen? 
1. Het onderwerp van de wedstrijd is ‘Natuur in je buurt’. 
2. Je foto moet onder te brengen zijn in één van de onderstaande thema’s: 

- Landschap. 
- Wilde dieren (zoogdieren, vogels, insecten, …). 
- Wilde planten. 

3. Je foto moet genomen zijn in Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster of Zuienkerke. Of op 
het strand, in de duinen of in de polders in de onmiddellijke omgeving van Blankenberge, 
Wenduine, Nieuwmunster of Zuienkerke. 

4. Wij verwachten van elke foto een digitale versie in JPEG-formaat. De minimale grootte van 
een ingezonden foto is 5 miljoen pixels. 

5. Een montage van verschillende beelden in 1 foto is niet toegelaten. 
6. Teksten (en dus ook namen) in een foto, en een kader rond een foto, zijn niet toegelaten. 
7. Alleen kleine bewerkingen van de foto zoals een uitsnede maken, verscherpen en de 

witbalans aanpassen, zijn toegestaan. 
8. De natuur mag niet verstoord worden om de foto te maken. 
9. Wie deelneemt blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van de ingezonden foto. Van het 

internet gehaalde beelden of delen van beelden worden niet weerhouden. 

 
Hoeveel foto’s kun je insturen? 

1. Elke deelnemer kan slechts 1 foto per thema (landschap – wilde dieren – wilde planten) 
insturen. Dus als je met de 3 thema’s mee doet kun je maximum 3 foto’s insturen. 

 

Hoe kun je deelnemen? 
1. Het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier kunnen gedownload worden van de 

website van Natuurpunt Blankenberge: www.uitkerkse-polder.be . 
2. Het volledig ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten ingestuurd worden als 

bijlagen van een mail naar het mailadres: fotonatuurinjebuurt@outlook.be . Dit kan vanaf 
15/10/2015 tot en met 15/01/2016. 

3. Aan iedere foto kan er een korte motivatie toegevoegd worden (zie inschrijvingsformulier): 
Waarom nam je die foto? Wat heeft je zo getroffen dat je het wilde vastleggen op foto? 
Waren er speciale omstandigheden op het ogenblik dat je het beeld nam?  … ? 

4. Er kan over de ingezonden foto’s niet gecorrespondeerd worden. 
5. Door een foto en het inschrijvingsformulier in te sturen ga je automatisch akkoord met het 

wedstrijdreglement. 
6. Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken uit de wedstrijd. 
7. Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze fotowedstrijd. 

 

Hoe worden de foto’s beoordeeld? 
1. De foto’s worden beoordeeld door een jury, bestaande uit 3 fotografen, die de winnende 

foto’s per thema en categorie zullen bepalen. 
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2. Er zijn verschillende prijzen te winnen. De 3 beste foto’s van elk thema, en dit in de 2 
leeftijdscategorieën, worden beloond. 

3. Elke deelnemer kan slechts 1 prijs winnen. 
4. De jury mag foto’s die niet voldoen aan het wedstrijdreglement uitsluiten van de wedstrijd. 
5. De jury mag een foto bij een ander thema plaatsen als de foto daar beter in thuis hoort. 
6. De winnaars krijgen persoonlijk bericht op 15/2/2016. 

 

Wie kan meegenieten van je foto’s? 
1. De 18 winnende foto’s worden afgedrukt en tentoongesteld tijdens de fototentoonstelling 

‘Natuur in je buurt’ in het Oud Stadhuis, Kerkstraat 41 te Blankenberge, van 9/3/2016 tot en 
met 20/3/2016. 

2. Alle ingestuurde foto’s die voldoen aan het wedstrijdreglement worden verwerkt in 
fotomontages en geprojecteerd tijdens de tentoonstelling ‘Natuur in je buurt’ in het Oud 
Stadhuis, Kerkstraat 41 te Blankenberge, van 9/3/2016 tot en met 20/3/2016. 

3. De fotomontages worden ook geprojecteerd gedurende de paasvakantie 2016, tijdens de 
openingsuren van de Groenwaecke/Bezoekerscentrum van Natuurpunt Blankenberge, 
Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge.  

4. Een selectie van de beste foto’s met de leukste motivaties wordt gepubliceerd in de Spille 
(driemaandelijks verenigingsblad van Natuurpunt Brugs Ommeland). 

5. Een selectie van de foto’s wordt gepubliceerd op de website van Natuurpunt Blankenberge: 
www.uitkerkse-polder.be . 

6. De inzender of de oorspronkelijke auteur geeft Natuurpunt het recht om de betreffende foto 
te publiceren in het tijdschrift, op de website, en andere uitingen van Natuurpunt. 

7. De rechten m.b.t. de ingezonden foto’s berusten bij de inzender. 

     DOEN! 
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