
FOTOFESTIVAL van PHILIPPEVILLE 
Fotowedstrijd 2023 

« Families » 

Reglement 
Voorwoord 

Om tijdens de zomervakantie in Philippeville een dynamiek rond kwaliteitsfotografie te 
creëren, zal het 3e PHestival - Fotofestival van Philippeville - voor de editie 2023 (van 
30 juni tot 30 september) het thema "Families" centraal stellen. Dit evenement wordt 
georganiseerd door het Cultureel Centrum van Philippeville, het infokantoor voor 
Toerisme van Philippeville, de stad Philippeville en talrijke vrijwilligers. 

Het wordt ondersteund door verschillende partners: 

- Het volwassenenonderwijs van Philippeville/Florennes (avondlessen)
- De firma Canon

Het fotofestival bestaat uit : 
- een fotowedstrijd die open is voor iedereen ;
- een openingsavond (30 juni 2023);
- verschillende tentoonstellingen, zowel binnen als buiten
- conferenties en workshops die geleid worden door de tentoongestelde fotografen



1. Wie kan aan de wedstrijd deelnemen?
De wedstrijd, die deel uitmaakt van het fotofestival van Philippeville, staat open voor alle fotografen: 
particulieren, amateurs, professionals, studenten, leden van fotoclubs, enz. Foto's die met een 
smartphone gemaakt worden, zijn toegestaan op voorwaarde dat ze een resolutie hebben van minimum 
3000 pixels op de lange zijde van het beeld. 

2. Thema
Het thema voor het jaar 2023 is "FAMILIES", in de brede zin van het woord, dus veel meer dan clichés 
en vooroordelen. 

3. Inschrijving
• Registratie is gratis en gebeurt online via de website
• De deelnemer stelt 1 tot maximaal 10 foto's voor
• De deelname aan de wedstrijd is gratis
• De deelnemers of winnaars van de wedstrijd ontvangen geen vergoeding, betaling of geldprijzen.
• De deelname is mogelijk vanaf de activering van de website (28 april 2022) tot 28 april 2023 om 

middernacht. De wedstrijd duurt dus 12 maanden.

4. Samenstelling van het dossier
1. De deelnemer geeft zijn/haar volledige contactgegevens: naam, voornaam, geboortedatum,

postadres - telefoon - e-mailadres (belangrijk omdat alle communicatie via e-mail verloopt) – en
eventueel website. (De gegevens worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de geldende
wetgeving en Algemene Verordening Gegevensbescherming)

2. Een foto van de auteur met hoge resolutie wordt gevraagd.
3. De beelden bevatten geen handtekening of identificatieteken.
4. Alle foto's moeten een minimum van 3000 pixels op de lange zijde hebben, om voldoende kwaliteit

te hebben voor het afdrukken.
5. Bij het uploaden van de foto's geeft de auteur voor elk werk aan :

a. De titel van de foto (optioneel)
b. De legende bij deze foto (optioneel)
c. De datum waarop de foto is gemaakt (verplicht, in de metadata)
d. De plaats waar de foto is gemaakt (verplicht, met de hand ingetikt)
e. De gekozen categorie voor de foto (zie punt 6)

De deelnemer heeft de mogelijkheid tot de sluitingsdatum van de wedstrijd om foto's in zijn eigen 
bestand toe te voegen of te verwijderen. 

Om zijn of haar inschrijving te valideren, moet de auteur de volgende vakjes selecteren: 
- Ik garandeer dat ik de enige auteur ben van de voorgestelde werken.
- Ik bevestig dat ik over alle noodzakelijke toestemmingen voor publicatie beschik.
- Ik ben het volledig eens met de regels van de fotowedstrijd.

Alleen de volledige dossiers komen in aanmerking. 



5. Categorieën
Elke voorgestelde foto mag slechts tot één van de volgende categorieën behoren (volgens de keuze 
van de auteur bij de inschrijving) : 

• Generaties: Traditionele families, nieuw samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen,
vrienden, sport... En nog veel meer: wat wordt gedeeld en doorgegeven: passie,
kennis, know-how, feest... Een beroep of activiteiten die over meerdere generaties
worden uitgeoefend.

• Denkbeeldige familie: Mijn droomfamilie.

• Op reis: Vakantie, reizen, migratie, ballingschap...

• Retro: Verwijzen naar het verleden in een foto van vandaag (voorbeelden: kinderen
die oud gereedschap of speelgoed herontdekken, een oude foto van een plaats op de
voorgrond van dezelfde plaats vandaag, enz.)

• Plaatsen en sporen: Plaatsen en sporen van het leven in verband met de
familie (urbex, begraafplaatsen)...

• Fessten en rituelen: Het is niet nodig om dit uit te leggen…

En ook  2 speciale categorieën :
• Fotomontage: Elke fotografische montage, beeldmanipulatie

• Series (min 3 en max 12 foto's): Maak, aan de hand van bovenstaande thema's of een
ander familiegerelateerd thema, een serie van minimaal 3 en maximaal 12 foto's.
Bijvoorbeeld: de evolutie, de effecten van tijd, seizoenen, enz.

• Er zullen ook vier winnaars op een transversale manier worden gekozen:
o De prijs van de jury
o De prijs van de stad (voor een foto die in de deelgemeenten van Philippeville werd

gemaakt)
o De prijs van de jonge fotograaf (maximum 20 jaar op het moment van de inschrijving)
o De prijs van het publiek (volgens een stemming op sociale netwerken)

6. Selectie en prijs
• De door de organisatoren samengestelde jury kiest de foto's die worden tentoongesteld. De

beslissingen zijn definitief (geen beroep mogelijk). De kandidaten worden tussen 15 en 30 mei
2023 per e-mail op de hoogte gebracht van de voorselectie van de jury.

• De geselecteerde foto's worden door de organisatoren afgedrukt en ingelijst. Aan het einde van
het festival worden de prenten - zonder inlijsting - aangeboden aan hun respectieve auteurs. Ze
kunnen in het Cultureel Centrum worden afgehaald.

• De foto's van de winnaars in elke categorie worden vergroot en buiten tentoongesteld. De
organisatoren nemen de kosten voor afdruk en plaatsing voor hun rekening.

• De definitieve bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de openingsceremonie.



Samenvatting van de deadlines : 
• April 2022 : start van de fotowedstrijd PHestival
• Juni 2022, september 2022, december 2022, maart 2023 : herstart fotowedstrijd
• 28 april 2023 om middernacht : deadline voor deelname
• Mei 2023 : voorselectie en afdruk van kunstwerken op basis van de voorgestelde dossiers. De 
kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de voorselectie van de jury. (punt 6).
• Eind mei 2023 : tweede vergadering van de jury om de winnaars te kiezen
• Juni 2023 : montage van de tentoonstelling
• Vrijdag 30 juni om 19u : openingsceremonie en bekendmaking van de winnaars

7. Rechten
• De auteurs geven de organisatoren toestemming om de foto's te reproduceren voor de

catalogus en de promotie van de huidige en toekomstige festivals.
• De auteurs geven de organisatoren toestemming om hun foto's in lage resolutie te verspreiden

op de website en de sociale netwerken die aan het evenement verbonden zijn.
• De auteurs geven de organisatoren toestemming hun foto's te tonen tijdens openbare

projecties tijdens het Festival.
• De auteurs doen hierbij afstand van alle rechten betreffende de presentatie en de

reproductie van de foto's die in het kader van het Fotofestival van Philippeville worden
gebruikt.

• De auteurs moeten beschikken over alle nodige vergunningen voor het
tentoonstellen van de gepresenteerde foto's.

• De auteurs verklaren dat zij de ware auteurs zijn van de gepresenteerde werken.
• De gepresenteerde foto's kunnen ontwikkeld zijn, zelfs op een geavanceerde manier (HDR, enz.)

of omgezet in zwart-wit.
• Beelden die het resultaat zijn van fotomontages of digitale creaties moeten tot de categorie

"Fotomontage" behoren. In geval van twijfel behoudt de jury zich het recht voor de auteur om de
originele foto te vragen alvorens een beslissing te nemen.

• De auteurs blijven de enige eigenaars van hun beelden.

8. Tentoonstelling
Om deel te nemen aan de promotie van het Festival verbinden de auteurs zich ertoe te 
zorgen voor een maximale zichtbaarheid van het evenement, met name op de sociale 
netwerken. 
Alleen de foto's die tijdens het selectieproces door de jury worden gepresenteerd en 
gekozen, mogen worden tentoongesteld. 

• De organisatoren zorgen voor de veiligheid van de tentoonstellingen en sluiten een
kunstverzekering af. Zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of
diefstal. De auteur ziet derhalve af van alle vorderingen tegen de organisatoren op grond van
dergelijke gebeurtenissen.

• De organisatie biedt geen vergoeding voor vervoerskosten.

9. Acceptatie
• De auteur bevestigt dat hij/zij het reglement heeft gelezen, het aanvaardt en zich ertoe verbindt

het na te leven.
• Aan het Fotofestival van Philippeville deelnemen impliceert dat het reglement wordt aanvaard.

Alleen organisatoren zijn bevoegd voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.




