Reglement van de wedstrijd
Inleiding
In Brussel loop je Europa overal tegen het lijf.
Dankzij het Europese regionale beleid (met name het EFRO, het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling) zagen in de afgelopen 15 jaar heel wat Brusselse projecten het levenslicht. Dat beleid
ondersteunt projecten voor onderzoek en innovatie of de begeleiding van kmo's, het moedigt
initiatieven inzake duurzame ontwikkeling in de sociale of culturele sector aan en het draagt op allerlei
manieren in grote mate bij aan een verbetering van ons dagelijkse leven. EFRO vormt een echte
financiële hefboom van de Europese Unie. De bedoeling is het dichten van de economische, sociale en
territoriale verschillen binnen de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Bedoeling van de wedstrijd
Europe Direct Brussels en de cel EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren samen een
fotowedstrijd om deze initiatieven, die een integraal onderdeel uitmaken van het Brusselse landschap,
voor het voetlicht te brengen door scherp te stellen op de mensen achter de gevels. De burger kan zo
de vele door de EU gefinancierde projecten ontdekken. Sommigen onder jullie zullen tot hun verbazing
ontdekken dat een van die projecten vlak naast hun deur tot stand komt.
We vragen amateurfotografen om een kiekje te gaan nemen achter de deuren van door EFRO gesteunde
projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om deze plaatsen en vooral de personen die de
projecten bezielen, op de gevoelige plaat vast te leggen. Het is de bedoeling hun verhaal via beelden te
laten spreken. Bovendien kunnen de foto's een korte toelichting van ten hoogste 150 tekens krijgen
(plaatsbeschrijving, het verhaal achter de plek, kernwoorden...).
De 20 beste foto's zullen eind 2018 via een sociale mediacampagne worden verspreid en zullen worden
afgedrukt op postkaarten en verspreid op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De auteur van de beste foto wint een etentje voor vier in de Tram Experience!

Deze wedstrijd is gratis en staat open voor iedereen!

Deelnemingsvoorwaarden
Elke deelnemer mag ten hoogste vijf foto's indienen van een of meer projecten uit de lijst hieronder.
Bij al deze foto's moet een korte tekst van maximaal 150 tekens worden geleverd.
Er zal bij de eindselectie geen rekening worden gehouden met de foto's die geen enkel verband hebben met de
projecten.
Enkel digitale foto's worden aanvaard.
De deelnemers aan de wedstrijd mogen hun onderwerp vrij kiezen.
De organisatoren van de wedstrijd zorgt voor het afdrukken van de foto's.

Deelnametermijnen
De bestanden + het deelnameformulier moeten tegen uiterlijk vrijdag 30 november 2018 naar
europedirectbrussels@visit.brussels worden gestuurd.
Opgelet, enkel inzendingen die voldoen aan de vereiste vorm en termijn komen in aanmerking.

Inzenden van de foto's
Digitale foto's moeten in de juiste resolutie worden verstuurd naar europedirectbrussels@visit.brussels
Resolutie van minstens 8 megapixel/byte.
De naam van elk bestand moet de eerste letter van de voornaam, de naam van de deelnemer en het nummer van de
fotografie vermelden (bv: JVerbrugghe01, JVerbrugghe02…).
Er moet eveneens een bestand aan de e-mail worden toegevoegd met de begeleidende teksten van de foto's (max.
150 tekens per tekst), alsook het correct ingevulde en ondertekende deelnameformulier. De naam van dat bestand
moet de naam van de deelnemer bevatten.

Selectie van de foto's en samenstelling van de jury
De organisatoren zullen een jury samenstellen voor de preselectie.
De jury wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de organiserende overheden en professionals.
Die zal maximaal 40 foto's uit de inzending en selecteren.
Voor de eindselectie zal deze jury worden aangevuld met een vertegenwoordiger van de Vertegenwoordiging van
de Europese Commissie in België.
Van de 40 geselecteerde foto's blijven er na de eindselectie 20 over.
Deze foto's zullen eind 2018 op grote schaal worden verspreid via een sociale mediacampagne en vervolgens op
postkaarten afgedrukt die op verschillende plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen worden
uitgedeeld om een Europa te tonen dat dicht bij zijn burgers staat.
Een foto zal uiteindelijk de eerste prijs wegkapen: een etentje voor vier in de Tram Experience!
De selectie van de foto's zal steunen op de technische kwaliteit en originaliteit van de inzendingen.

Toepassing van het reglement
De inschrijving verbindt de deelnemer tot instemming met alle bepalingen van het wedstrijdreglement.
De niet-naleving van een of meer van deze bepalingen zal leiden tot de uitsluiting van de deelnemer. Bovendien zien
de deelnemers af van elk beroep tegen de wedstrijdvoorwaarden en het verloop ervan, alsook de resultaten en de
verdeling van de prijzen.

Aansprakelijkheid van de auteurs en gebruik van de foto's
Elke deelnemer bevestigt de auteur van de ingezonden foto's te zijn en garandeert de nodige toestemming te
hebben verkregen van eventuele personen die op de foto's figureren of eigenaars van interieurs, kunstwerken,
objecten of goederen die op de foto's voorkomen.
De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de ter gelegenheid van deze wedstrijd ingezonden
(al dan niet bekroonde) foto's gratis te gebruiken, met name in het kader van eventuele sensibiliseringsacties,
publicaties, tentoonstellingen... De naam van de auteur moet in ieder geval worden vermeld.

Contact
Brasero-Martin Hélène
Tel +32 2 549 50 54
M +32 476 94 02 27
h.braseromartin@visit.brussels

Lijst van deelnemende projecten die Europese steun hebben ontvangen
COOP
Een ontdekkingsreis naar het kanaal !
Demetskaai 23
1070 Anderlecht
www.coop.brussels/
www.facebook.com/coopbrussels/

RECY K
Een Brussels expertisecentrum voor de
kringloopeconomie, dat aandacht
besteedt aan de opwaardering van
afval/grondstoffen
Fernand Demetskaai 55
1070 Anderlecht
www.arp-gan.be/nl/Recy-K.html
www.facebook.com/laRecyK/

Greenbizz brussels
Een incubator voor duurzame
projecten !
Dieudonné Lefèvrestraat 17
1020 Brussel
www.greenbizz.brussels/
www.facebook.com/greenbizzbrussels/

FOODMET
Krijg de smaak te pakken in deze markthal
Ropsy Chaudronstraat 24, bus 48
1070 Brussel
www.abattoir.be/fr/foodmet-votre-marchgourmand
www.facebook.com/Abattoir

MAD
Het centrum voor mode en design in
Brussel

HOTEL Belvue
Een energieneutraal hotel met uitzicht!

Nieuwe Graanmarkt 10
1000 Brussel

Evariste Pierronstraat 1
1080 Brussel

www.mad.brussels
www.facebook.com/MADBrussels/

ART2WORK
Nieuwe jobkansen voor
jongvolwassenen.
Henegouwenkaai 41
1080 Brussel

www.art2work.be
www.facebook.com/artTOwork/

www.belvuehotel.com
www.facebook.com/belvuehotel

MOVE IT KANAL
Jongeren en cultuurparticipatie!

www.move-it-kanal.be
www.facebook.com/groups/195844269106472
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CASTII
ZINNEKEPARADE
Een vaste stek voor de Zinnekes!

Maak kennis met de digitale wereld.
(binnenkort een nieuw centrum)

Masuiplein 13
1000 Brussel

Quai du Koolmijnenkaai 30
1080 Brussel

www.zinneke.org
www.facebook.com/Zinneke/

www.castii.be
www.facebook.com/iMALBrussels

VUB-ZWEMBAD
Het gerenoveerde en meest
energiezuinige zwembad van Brussel!
Toegang 8 van de campus op de Triomflaan
1050 Brussel
www.facebook.com/VUBrussel/
uabsport.be/infrastructuur/zwembad/

CYCLO Parking
Beveiligde stallingen om de fiets voor
alle Brusselaars te promoten.
www.cycloparking.org
www.facebook.com/cyclo.bxl/

DROHME
Melting Park - Hippodroom van
Watermaal-Bosvoorde
www.drohme.be
www.facebook.com/DrohmeMeltingPark/

Boeren Bruxsel Paysans
Naar een duurzame landbouw in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
www.boerenbruxselpaysans.be
www.facebook.com/boerenbruxselpaysans

ABY
Reconversie en renovatie van de site
van de Abdij van Vorst tot een
cultuurcentrum.
www.forest.irisnet.be/fr/servicescommunaux/contrats-de-quartier/aby
www.facebook.com/aby.forest.9

BRUSSELS CRUISE
TERMINAL
www.port.brussels/fr/content/brussels-cruiseterminal
www.facebook.com/portdebruxelleshavenvan
brussel

