
 
 
Zomerfeest Ertvelde organiseert in 2018 een eerste fotowedstrijd onder het thema ‘Typisch 
Ertvelde’. Zowel geroutineerde als amateurfotografen kunnen foto’s insturen die op een originele 
manier Ertvelde en/of zijn bewoners in beeld brengen. De foto’s kunnen refereren naar bekende of 
minder bekende landschappen, gebouwen, evenementen, mensen, verenigingen, bedrijven,… als 
ze maar met Ertvelde te maken hebben. De foto’s worden zowel technisch als inhoudelijk 
beoordeeld door een vakjury en door de bezoekers van het Zomerfeest Ertvelde. De meest 
geslaagde beelden worden tentoongesteld op de handelsbeurs op 7 en 8 juli 2018. 
 

REGLEMENT 
1. De fotowedstrijd staat open voor zowel amateur- als professionele fotografen. 
2. Het onderwerp is: “Typisch Ertvelde”. Dit betekent dat de opnames nadrukkelijk gelinkt zijn aan 

Ertvelde of genomen op het grondgebied van Ertvelde. 
3. Per fotograaf kunnen er maximum 5 foto’s digitaal worden ingestuurd. 
4. De foto’s mogen zowel zwart/wit als kleur zijn. 
5. De foto’s worden digitaal opgestuurd op het formaat 20x30cm en 300 dpi. 
6. De foto’s zijn origineel en werden nog nooit tentoongesteld of gepubliceerd. 
7. De foto’s worden vergezeld van een duidelijk ingevuld wedstrijdformulier dat kan gedownload 

worden van de zomerfeestwebsite: www.zomerfeestertvelde.be. 
8. De fotobestanden krijgen een naam als volgt: de initialen van de auteur, de titel van de foto en 

een code die ook op het wedstrijdformulier is vermeld. Voorbeeld: FH_Brouwerij2_004 
9. De foto’s worden samen met het wedstrijdformulier ingestuurd op het volgend e-mailadres: 

freddy.hofman@telenet.be. Voor zware bestanden kan gebruik gemaakt worden van 
https://wetransfer.com 

10. De uiterste inzenddatum is 31 mei 2018. 
11. De vakjury is samengesteld uit leden van de Koninklijke vtb Fotoclub Evergem, de vtb Diaclub 

Evergem en de organisatoren van het Zomerfeest Ertvelde. 
12. De vakjury maakt een selectie van de beste foto’s (vermoedelijk 50 à 60 foto’s) in juni 2018. Deze 

selectie wordt tentoongesteld op de handelsbeurs op 7 en 8 juli 2018. Alle fotografen worden 
vooraf geïnformeerd of hun foto’s al dan niet worden geëxposeerd. 

13. Uit de selectie worden drie winnende foto’s gekozen door de vakjury. Daarnaast wordt een 
publieksprijs uitgereikt op basis van de voorkeur van de bezoekers van het Zomerfeest. 

14. De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 9 juli 2018 om 18u in de feesttent van het Zomerfeest. 
15. De organisatoren zorgen ervoor dat de geselecteerde foto’s op een kwaliteitsvolle manier 

geprint worden op formaat 20x30cm. 
16. Tijdens de prijsuitreiking kunnen de fotografen hun tentoongestelde foto(‘s) afhalen.  
17. Het Zomerfeest mag de foto’s gratis en vrij van rechten gebruiken op haar website of in 

publicaties, mits vermelding van de naam van de fotograaf. 
18. Door deel te nemen verklaren de inzenders zich akkoord met de voorwaarden uit het 

wedstrijdreglement. Niet voorziene situaties in dit reglement worden beslecht door de inrichters. 
 

 
De fotowedstrijd ‘Typisch Ertvelde’ is een initiatief van Zomerfeest Ertvelde in samenwerking met 

vtb Fotoclub Evergem, vtb Diaclub Evergem en het gemeentebestuur van Evergem 
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