GEMEENTELIJKE KUNSTWEDSTRIJD

FOTOGRAFIE
CULTUUR

REGLEMENT
Artikel 1.- De fotowedstrijd van de gemeente Ukkel wordt om de drie jaar georganiseerd. Inschrijven is gratis.
De deelnemers moeten in Ukkel gehuisvest zijn. Worden eveneens tot de wedstrijd toegelaten: de personen die niet in
Ukkel gehuisvest zijn maar die een bewezen band hebben met de gemeente Ukkel, artistiek (atelier, lid van een Ukkelse
artistieke vereniging, Ecole des Arts d’Uccle, …), educatief of beroepsmatig (werkplaats in Ukkel). Zowel amateur- als
beroepsfotografen mogen aan de wedstrijd deelnemen.
De deelnemers worden verdeeld in twee categorieën: jeugd (12 t.e.m. 18 jaar) en volwassenen (18+). Minderjarigen
moeten beschikken over een schriftelijke toelating van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent met betrekking tot
hun deelname aan de wedstrijd.
De dienst Cultuur stelt elk jaar een specifiek thema voor deze gemeentelijke kunstwedstrijd voor, desgevallend in
samenwerking met de culturele partners en/of andere gemeentediensten.
De voorgestelde foto moet genomen zijn op het grondgebied van de gemeente Ukkel. De foto mag niet ingediend zijn in
het kader van vorige edities van de fotowedstrijd van de gemeente Ukkel.
Artikel 2.- De deelnemers aan de fotowedstrijd dienen één foto in met een formaat van min. 40 x 60 cm en max. 50 x 75
cm. De foto moet geleverd worden in een omlijsting of een drager met een formaat van max. 50 x 75 cm. Elke foto wordt
bevestigd op een passe-partout, op karton, een fotolijst, een kader of geprint op een drager geschikt voor ophanging. De
deelnemers zullen op vraag van de dienst Cultuur hun foto eveneens in hoge resolutie doorsturen.
Zijn toegelaten: zwart-witfoto's of kleurenfoto’s, analoog of digitaal. De foto mag bewerkt worden maar moet wel
overeenkomen met de originele beeldopname, zonder toevoeging of verwijdering van elementen vreemd aan de
fotografische scène. Zijn niet toegelaten: collages, video's en installaties.
De foto mag nog geen vroegere onderscheidingen hebben behaald en mogen niet voor handelsdoeleinden, op gelijk welke
manier, gebruikt zijn. De deelnemer moet over het auteursrecht van het ingediende werk beschikken.
Artikel 3.- De deelnemers garanderen dat de ingediende foto geen benadeling inhoudt van de rechten van derden en geen
inhoud bevat die lasterlijk is of de privacy, de eerbaarheid of de reputatie van derden schaadt.
De dienst Cultuur heeft het recht om elke deelnemer zonder verantwoordingsplicht uit te sluiten indien de dienst van
mening is dat de inhoud, ingediend door de deelnemer (of elk element van zijn deelname), als volgt beschouwd kan
worden:
- inbreuk op de Belgische wetgeving;
- beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, negationistisch of inbreuk op de legitieme belangen van derden,
aanzet tot discriminatie, haat t.a.v. een persoon of groepen omwille van hun afkomst, hun al dan niet, waar of
vals, behoren tot een welbepaalde volksgroep, natie, ras of godsdienst; pornografie of pedofilie;
- aanzet tot een misdrijf, een misdaad of een terroristische daad of een verheerlijking van oorlogsmisdaden of
misdaden tegen de menselijkheid.
De deelnemer garandeert dat hij de werkelijke maker van de foto is. Indien wordt vastgesteld dat de deelnemer niet de
maker van de foto is, zal hij automatisch uitgesloten worden van de wedstrijd.

Artikel 4.- Aangezien de wedstrijd anoniem is, mag de ingediende foto niet ondertekend worden door de fotograaf of
moet de ondertekening verborgen worden. Op de achterkant wordt een titel vermeld.
De foto en het behoorlijk ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier en desgevallend het attest van de activiteit op
het grondgebied (artistiek, educatief of beroepsmatig) worden overhandigd aan de dienst Cultuur.
De indiening van de werken zal mogelijk zijn gedurende een beperkte periode ter attentie van iedereen die meegedeeld
zal worden door de dienst Cultuur in het kader van elke editie.
Artikel 5.- De jury wordt voorgezeten door de schepen van Cultuur en bestaat verder uit:
a) een lid van het college;
b) een lid van de gemeenteraad van elke groep die erin is vertegenwoordigd;
c) 5 kunstenaars of prominente figuren uit de culturele sector die geen enkele bloedverwantschap hebben met de
kandidaten van de wedstrijd;
d) een secretaris, personeelslid van de dienst Cultuur.
Enkel de juryleden bedoeld in c) zijn stemgerechtigd.
Artikel 6.- De jury zal de werken aanduiden die de prijs ontvangen en de vermeldingen voor elke categorie. De laureaten
worden aangeduid bij volstrekte meerderheid van stemmen van de stemgerechtigde leden. Minimaal drie
stemgerechtigde leden moeten aanwezig zijn. De aanduiding van de laureaten is pas definitief als de voorwaarden van het
onderhavige reglement werden nageleefd. Het publiek kan een publieksprijs voor alle categorieën samen toekennen via
een formulier dat beschikbaar is tijdens de tentoonstelling gedurende de openingsuren. De prijs zal toegekend worden
aan de bekroonde fotograaf aan het einde van de tentoonstelling na de verwerking van de formulieren door de dienst
Cultuur.
Artikel 7.- De volgende prijzen worden toegekend door de dienst Cultuur: een onverdeelde prijs van € 1000 en 3
vermeldingen van € 200 voor de categorie volwassenen; een onverdeelde prijs van € 500 en 3 vermeldingen van € 100
voor de categorie jeugd. Een publieksprijs ter waarde van € 200 (waardebon te gebruiken in het cultureel centrum) zal
eveneens toegekend worden voor alle categorieën samen.
De bekroonde werken worden eigendom van de gemeente Ukkel. De laureaten moeten hun werken ondertekenen vóór
de uitbetaling van de prijs. De eerste prijzen mogen geen tweede keer aan dezelfde fotograaf toegekend worden binnen
de tien jaar, volgend op de toekenning van deze prijzen.
Artikel 8.- De jury is niet verplicht de voorziene prijzen en/of vermeldingen toe te kennen. De beslissingen van de jury zijn
niet vatbaar voor beroep.
Artikel 9.- Het gemeentebestuur heeft het recht om een tentoonstelling te organiseren met een gedeelte van of met alle
foto's die voor de wedstrijd ingediend werden. In dit geval zullen de deelnemers pas na de sluiting van de tentoonstelling
opnieuw over hun werk kunnen beschikken. Tijdens de tentoonstelling zullen de namen van de fotografen op de werken
vermeld worden.
Het gemeentebestuur heeft eveneens het recht om de werken verworven in het kader van deze wedstrijd voor een
bepaalde duur uit te lenen.
Het gemeentebestuur heeft eveneens het recht om de foto's van de laureaten en tien tot vijftien foto's die voor de
wedstrijd ingediend werd, geselecteerd door de voltallige jury, te laten drukken op zeilen of andere geschikte dragers,
bedoeld om uitgehangen te worden in de openbare ruimte. Het bestuur zal op de dragers de naam van de betrokken
fotografen vermelden. Men kan de kandidaten van wie de foto's geselecteerd zouden worden, vragen om voor de
tentoonstelling een beschrijving van hun werk in te dienen van max. tien regels.
Artikel 10.- De gemeente Ukkel zal alle maatregelen treffen om de haar toevertrouwde werken te bewaren. De gemeente
is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, diefstal of brand tijdens de periode waarin de werken in haar bezit
zijn. De deelnemers kunnen hun werken tegen deze risico's laten verzekeren indien ze dit wensen.
Artikel 11.- Indien de niet winnende deelnemer zijn werk niet heeft opgehaald binnen de 3 maanden na de afsluiting van
de tentoonstelling, wordt dit eigendom van de gemeente Ukkel zonder vergoeding voor de fotograaf en zonder andere
waarschuwing.
Artikel 12.- Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer de bepalingen van het onderhavige reglement
onvoorwaardelijk aanvaardt. De deelnemer verklaart dat hij beschikt over alle toelatingen, licenties, vergunningen,
derdenrechten, meer bepaald (geen volledig opsomming) de toelatingen voor de exploitatie van de afbeelding van
personen of goederen. Minderjarigen moeten de toelating hebben overgemaakt van de persoon die het ouderlijk gezag
uitoefent met betrekking tot hun deelname aan de wedstrijd.
Artikel 13.- Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het onderhavige reglement.
Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/11/19 en van kracht op 29/11/2019. Het reglement van 25/03/10
wordt hierbij geannuleerd.

