
 

Wedstrijdreglement  

 

Artikel 1: Organisator 

1.1. De fotografiewedstrijd wordt georganiseerd door Caritas International België met als hoofdzetel 

Liefdadigheidsstraat 43 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node 

1.2. De fotografiewedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het project ‘Migration. 

Interconnectedness. Development. (MIND)’. Dit project wordt gefinancierd door de Europese 

Commissie (DG DEVCO) 

 

Artikel 2: Deelnemers 

2.1. Elke natuurlijke persoon die op 31 december 2019 minimum 18 jaar oud is, kan deelnemen aan de 

fotografiewedstrijd.  

2.2. Een deelname betekent één serie van 3 tot 6 foto’s insturen (cf. art. 4). Elke natuurlijke persoon 

kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, 

wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.  

 

Artikel 3: Termijn 

3.1. De wedstrijd loopt tot aan met 31 december 2019.  

3.2. Inzendingen kunnen ingestuurd worden tot 31 december 2019 23:59. Elke inzending die na dit 

tijdstip ingestuurd wordt, zal niet meer in achting genomen worden voor de wedstrijd 

 



 

Artikel 4: Wedstrijd  

4.1. De wedstrijd is een fotografiewedstrijd. 

4.2. Het thema van de wedstrijd is ‘Stronger Societies through Migration’. Deelnemers kunnen de 

invulling en interpretatie van dit thema vrij bepalen. 

4.3. Deelnemers worden gevraagd om een reeks van minimum 3 tot maximum 6 foto’s in te sturen. 

Elke foto bevat een korte legende (1 zin met uitleg). De volledige serie wordt omschreven in een korte 

tekst van maximaal 200 woorden.  

4.4. Elke ingestuurde foto is minimum 1500 pixels groot.  

4.5. De deelnemer stuurt de serie in via het formulier op de website. Bij het insturen van de serie 

worden de gevraagde contactgegevens ook meegegeven: volledige naam, emailadres, 

telefoonnummer en geboortedatum.  

4.6. De ingestuurde foto’s mogen geen pornografische, onzedelijke, seksistische of racistische 

elementen vertonen. Foto’s met dergelijke elementen of met geen enkele link met het 

wedstrijdthema zullen niet in aanmerking genomen worden.  

4.7. Elke deelnemer verklaart de auteur te zijn van de ingestuurde foto’s. 

4.8. Elke deelnemer verklaart dat er geen rechten van derden (inclusief auteursrechten en het recht 

van afbeelding) op de foto’s die ingediend worden, rusten. Elke deelnemer doet afstand van de 

auteursrechten en aanvaardt met name dat de ingestuurde foto’s mogelijks verspreid worden door 

Caritas International en haar partners. Caritas International en haar partners verbinden zich ertoe in 

elke communicatie met het publiek de auteur te vermelden. 

 

Artikel 5: Bekendmaking winnaars  

5.1. De fotografiewedstrijd telt twee winnaars: de winnaar van de juryprijs en de winnaar van de 

publieksprijs.  

5.2. De jury selecteert 12 finalisten. Uit deze 12 finalisten wordt 1 winnaar van de juryprijs gekozen. De 

winnaar van de juryprijs wordt bekendgemaakt begin februari 2020.  

5.3. De beslissing van de jury is finaal. 

5.4. De overige 11 finalisten dingen nadien mee naar de publieksprijs. Deze 11 finalisten worden 

bekendgemaakt begin februari 2020. De 11 deelnemende fotoreeksen worden op de Instagram 

account van Caritas International (@caritasintbe) geplaatst. Gedurende 10 dagen in februari 2020 kan 

het publiek stemmen op hun favoriete fotoserie. De fotoreeks met de meeste ‘likes’ op de voorziene 

einddatum om 23:59 wint de publieksprijs. De winnaar wordt bekendgemaakt eind februari 2020.  

5.5. De winnaars van de juryprijs en de publieksprijs zullen bekend gemaakt worden via de sociale 

mediakanalen van Caritas International. De winnaars worden ook persoonlijk (telefonisch of per email) 

gecontacteerd.  

 



 

Artikel 6: Prijs  

6.1 De winnaar van de juryprijs wint een persreis naar het buitenland samen met professionele 

journalisten of een campagnereis georganiseerd door en met Caritas International. De winnaar zal de 

kans krijgen om foto’s te maken die nadien in de pers of in de jaarlijkse campagne van Caritas 

International gebruikt zullen worden. De keuze tussen beide opties (persreis/campagnereis) zal door 

Caritas bepaald worden. Het vertrek naar het buitenland gebeurt enkel vanuit België.  

6.2. De winnaar van de publieksprijs wint fotomateriaal (nader te bepalen) 

6.3. De 12 finalisten ontvangen persoonlijke feedback van de jury (van professionele fotografen). Hun 

serie (of een deel hiervan) wordt mogelijks gekozen voor een mobiele tentoonstelling in 2020. In dit 

geval ontvangen zij ook een of meerdere van hun foto’s afgedrukt op een kwalitatieve manier. De 

toekenning van deze prijzen zal door Caritas International in functie van de inhoud bepaald worden.  

6.4. Onder geen enkel beding valt de prijs in te ruilen tegen een andere prijs en/of tegen de waarde 

van de prijs in cash.  

 

Artikel 7: Reglementswijzigingen 

7.1. De organisator, Caritas International, behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik 

op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of 

omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of 

tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.  

7.2. De organisator, Caritas International, behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen 

aan te brengen in het wedstrijdreglement. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, 

zullen deze meegedeeld worden op www.caritasinternational.be.  

 

Artikel 8: Privacy 

8.1. In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat 

Caritas International de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de 

fotografiewedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden, tenzij hier 

expliciet de toestemming voor gegeven wordt.  

8.2. De betrokkende heeft steeds recht tot toegang, aanpassing en verbetering van de opgeslagen 

gegevens. Indien de betrokkene hiervan gebruik wenst te maken, volstaat het contact op te nemen 

met de organisator via advocacy@caritasint.be  

 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het MIND project met financiele steun van het programma 

van de Europese Unie voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie (DEAR). De inhoud van deze wedstrijd valt 

onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en weerspiegelt niet noodzakelijk de officiële 

standpunten van de Europese Unie. 

http://www.caritasinternational.be/
https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/tijd-om-onze-opvattingen-over-migratie-en-ontwikkeling-scherp-te-stellen/


 

 


