
Wat moet je doen?  

- “Overijse Weerspiegelt betekent voor mij…”. Denk aan waaraan Overijse je doet denken? Hoe 

weerspiegelt Overijse in jouw gedachten? Hoe weerspiegelt Overijse zich in de straten? ….Maak daar 

een foto van. Laat onze gemeente eens weerspiegelen door jouw ogen, want een beeld zegt meer 

dan duizend woorden. 

- Je foto moet dus in de brede zin verband houden met het thema van de Druivenfeesten 2019: 

Overijse Weerspiegelt.   

Hoe deelnemen?  

Deelnemen en je foto’s inzenden kan op verschillende manieren:  

1. Mail je foto’s naar druivenfeesten@overijse.be  
2. Post je foto’s op Instagram met #overijseweerspiegelt 
3. Post je foto’s op Facebook en tag ‘Druivenfeesten Overijse’, gebruik #overijseweerspiegelt 

 

Geef, indien mogelijk, wat meer uitleg over de foto (vb. locatie, hoe zit het thema ‘Overijse 
Weerspiegelt’ in je foto,…). 

Winnende foto’s 

Elke week worden de ingezonden foto’s (via e-mail of sociale media) verzameld en kan er worden 
gestemd via Facebook en Instagram. De twee foto’s met de meeste stemmen via sociale  media zijn 
telkens de weekwinnaars.  

Deze wedstrijd loopt van maandag 20 mei 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019 (ipv 12 
augustus zoals oorspronkelijk vermeld in het wedstrijdreglement). Elke week worden twee winnaar 
gekozen. In totaal zullen dus 20 Weerspiegelende foto’s de prijs in ontvangst mogen nemen.  

Prijzenpot 

- Elke week krijgen de twee winnende foto’s drankjetons voor de Druivenfeesten ter waarde van € 
30.  

- Alle 20 de winnende foto’s worden uitvergroot in het straatbeeld gehangen tijdens de 
Druivenfeesten.  

Fotografie 

 De foto’s mogen met alle mogelijke toestellen genomen worden. 
 De foto moet een minimale resolutie hebben van 2400 X 2500 pixels.  
 De foto moet ingestuurd worden in een jpg-bestand.  
 Elke foto dient vrij te zijn van enig watermerk, naam- of handtekening, logo, tekst, emoji’s of 

symbool. 
 Je dient zelf de maker van de foto te zijn. Uiteraard is het toegestaan om namens iemand 

anders een foto in te sturen, mits deze persoon daar toestemming voor geeft. 
 Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze persoon 

bewijsbaar toestemming hebben gegeven om de foto in te sturen. 
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 De foto mag geen pornografische, onzedelijke, aanstootgevende, extremistische, politieke  of 
discriminerende elementen bevatten.  

 Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten. 
 De foto moet een weerspiegeling zijn van het thema van de Druivenfeesten 2019: Overijse 

Weerspiegelt.  

Tips 

 Bij aanlevering via e-mail, verzend je elke foto in een aparte e-mail. Let erop dat de foto´s in 
originele grootte worden verstuurd. Sommige programma´s zullen al dan niet gevraagd je 
foto´s verkleinen, waardoor ze mogelijk onbruikbaar worden voor publicatie, met een 
ongeldige deelname tot gevolg. 

 Weet dat de meeste internetproviders de grootte van een e-mail beperken tot 8 à 12 MB. 
Zijn je  foto´s groter in omvang, dan is de kans groot dat je ze niet kan versturen via e-mail.  

 Om voorgaand probleem te vermijden bevelen wij het gebruik van een online 
downloadservice aan zoals WeTransfer voor de aanlevering van de digitale beelden. 

 Door het gebruik van bovenstaande services ontvang je als gebruiker een 
ontvangstbevestiging (download) door ons. Deze kan je aannemen als zijnde onze 
bevestiging voor ontvangst. 

 

Spelregels 

Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat je onderstaand reglement aanvaardt. 

1. De wedstrijd staat open voor iedereen: amateur- en beroepsfotografen, maar ook voor 
smartphone-fotografen. Gemeentepersoneel van het Gemeentebestuur en het OCMW van 
Overijse, met uitzondering van personeel van de gemeentelijke scholen, kan niet deelnemen  

2. De wedstrijd loop  van maandag 20 mei 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019.  
3. Elke week worden de ingezonden foto’s verzameld en kan er worden gestemd via Facebook 

en Instagram. De foto met de meeste stemmen via sociale  media is telkens de weekwinnaar.  
4. Iedere deelnemer mag elke week opnieuw deelnemen.   
5. Iedere deelnemer mag wekelijks meerdere foto’s inzenden. Maar er wordt wekelijks maar 

een foto per deelnemer geselecteerd voor deelname. Deze selectie gebeurt door de 
Communicatiedienst van de Gemeente Overijse.  Door zijn deelname aanvaardt de 
deelnemer de beslissing van de jury. Er is geen betwisting mogelijk.  

6. De 20 winnende foto’s (elke week twee winnaars) worden uitvergroot en in de straten 
getoond tijdens de Druivenfeesten.  

7. De namen van de winnaars worden aan de foto’s toegevoegd. Ere wie ere toekomt! Ook de 
locatie waar de foto is genomen wordt toegevoegd.  

8. De prijs (drankjetons ter waarde van 30 euro) wordt in de week waarin de Druivenfeesten 
starten bezorgd aan de winnaars.  

9. Een medewerker van het Gemeentebestuur Overijse neemt later contact op met de winnaars 
om de praktische informatie over het ontvangen van de prijs mee te delen.  

10. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. 
11. Het gemeentebestuur Overijse is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van 

een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf 
bij zijn deelname.  

12. Door je deelname aan de fotowedstrijd dienen wij je gegevens te verwerken waaronder 
naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze worden niet doorgegeven aan derden, 
tenzij met je toestemming. Deze gegevens worden gebruikt om jou te contacteren indien je 



een prijs hebt gewonnen of voor eventueel hergebruik van jouw beelden of publicatie in 
onze realisaties.  

13. De Gemeente Overijse behoudt zich het recht om alle ingezonden foto’s (met gebruik van de 
bovengenoemde hashtags tijdens de looptijd van de wedstrijd), zonder financiële 
vergoedingen, te publiceren, te reproduceren en/of tentoon te stellen in het promotionele 
kader van de Druivenfeesten 2019 (website, sociale media, print media, pancartes in het 
straatbeeld). Uiteraard behoud je het recht om te allen tijde de foto van de website en 
sociale media te laten verwijderen. 

14. De Gemeente Overijse behoudt zich het recht voor inzendingen uit te sluiten van deelname 
aan de wedstrijd als zij van oordeel is dat de inzending indruist tegen de algemeen 
aanvaardbare ethische of wettelijke normen. 

15. De Gemeente Overijse behoudt zicht het recht voor inzendingen uit te sluiten die niet 
beantwoorden aan de vereisten die hierboven zijn opgesomd bij ‘Fotografie’. Tegen deze 
beslissing is geen verhaal mogelijk. 

16. De Gemeente Overijse behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te 
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, 
zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Eventuele aanpassingen aan het 
reglement zullen bekendgemaakt worden via de website.  

17. De Gemeente Overijse 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/de inhoud van inzendingen, en je stemt ermee in Gemeente Overijse in zulke 
gevallen te vrijwaren en schadeloos te stellen. 

 

Contact 

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kan je terecht op druivenfeesten@overijse.be.  
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