
Wedstrijdreglement fotowedstrijd ‘fietsinfrastructuur en fietssfeer’ – De Grote Versnelling 

 

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door De Grote Versnelling (p/a Martelaarslaan 21, 9000 

Gent) in samenwerking met diverse partners (LUCA School of Arts – Fietsberaad Vlaanderen 

– Fietsersbond – Toerisme Vlaanderen – De Vlaamse Waterweg nv – Departement MOW – 

AWV – VSV).  

2. De wedstrijd loopt van 29 januari 2022 tot en met 30 april 2022. 

3. Deelnemen is gratis en voorbehouden voor personen die minimum 18 jaar zijn en 

gedomicilieerd in België. 

4. Leden van de jury mogen zelf niet deelnemen aan de wedstrijd. 

5. Het thema fietsinfrastructuur en fietssfeer mag de fotograaf zo breed mogelijk interpreteren. 

Alle aspecten van fietsinfrastructuur en fietssfeer kunnen aan bod komen: fietsen op of langs 

fietsbruggen, fietstunnels, fietssnelwegen, fietspaden, fietsenstallingen, …  

6. De focus van de fotowedstrijd ligt op functioneel fietsverkeer (woon-werk, woon-school, 

woon-winkel, recreatieve verplaatsingen). Wielerwedstrijden horen derhalve niet tot de 

focus. 

7. De foto’s moeten een herkenbare fietsinfrastructuur in Vlaanderen bevatten, waarbij de 

fotograaf ook de locatie per ingezonden foto vermeldt. 

8. De jury selecteert maximum 14 winnende foto’s. 

9. In volgorde van rangschikking ontvangen de 14 winnende foto’s respectievelijk een 

Oxfordfiets (1x Oxford Origo 7v en 1x Oxford Avanti 7v), een Visit Limburgcheque van 75 

euro van Visit Limburg (2 x) of een jaarabonnement van Blue-Mobility nv (deelfiets Blue-bike) 

(10 x).  

10. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura.  

11. De winnaars worden verwittigd per telefoon of e-mail. 

12. Elke deelnemer mag maximaal 3 foto’s insturen. 

13. De deelnemer waarborgt dat hij/zij de auteur en volledig rechthebbende is van de 

ingezonden werken en dat het om origineel werk gaat en niet om reproducties of kopieën 

van bestaande werken. 

14. De winnende foto’s mogen rechtenvrij gebruikt worden voor presentaties op congressen en 

studiedagen, in publicaties en op de sociale mediakanalen van de partners van de wedstrijd. 

Bij elke vorm van publicatie zal steeds de naam van de fotograaf vermeld worden.  

De foto’s die geen prijs ontvangen, kunnen enkel gebruikt worden mits voorafgaand akkoord 

van de fotograaf. 

15. De foto’s moeten via de website www.degroteversnelling.be/fotowedstrijd ingediend 

worden, vergezeld van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. Onvolledige formulieren 

komen niet in aanmerking.  

16. Alle foto’s moeten ingediend worden in JPEG-formaat. De beelden moeten van maximale 

kwaliteit zijn en een zo hoog mogelijke resolutie hebben (minimum 300 dpi). Bij selectie kan 

door de organisatoren gevraagd worden een bestand in hogere resolutie en/of groter 

formaat te bezorgen.  

17. De ingediende foto’s mogen géén naam of kader bevatten.  

18. Als mensen herkenbaar in beeld worden gebracht is niet de organisatie, maar wel de 

deelnemer verantwoordelijk voor het toepassen van de privacyregels.  

19. De Grote Versnelling is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van 

inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp 

of de inhoud van de inzendingen. 



20. De persoonsgegevens die De Grote Versnelling verzamelt over de deelnemers vallen onder 

toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden enkel gebruikt om te informeren 

over de wedstrijd en voor informatie van De Grote Versnelling. De gegevens worden niet 

doorgegeven aan derden. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo 

nodig de verbetering of doorhaling van te vragen.  

21. Door deel te nemen aan dit project verklaar je je akkoord met dit reglement.  

22. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt De Grote Versnelling uitdrukkelijk het 

recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd.  

23. Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en over de uitslag van de wedstrijd 

wordt niet gecorrespondeerd. 

24. De Grote Versnelling heeft het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, 

in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Grote Versnelling kan 

daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet 

ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege De Grote Versnelling.  

25. Alle betwistingen worden beslecht door het organisatiecomité.  


