Fotowedstrijd Bio & Divers
1. GroenPlus VZW organiseert een fotowedstrijd met als thema “Bio & Divers”.
2. Iedereen mag deelnemen. Elke deelnemer moet ook de maker van de foto zijn.
3. Het aantal ingezonden foto’s per deelnemer is beperkt tot vijf.
4. De foto’s mogen slechts in beperkte mate gecorrigeerd zijn en geen kader, signatuur
of andere toevoegingen hebben.
5. De ingezonden foto’s moeten jpeg/jpg – bestanden zijn en max. 8MB groot.
6. Foto’s kunnen ingestuurd worden naar groenplusfoto@gmail.com . Bij elke foto wordt
de naam van de fotograaf vermeld en de naam die je aan de foto geeft.
7. Foto’s kunnen ingezonden worden van 15 februari tot en met 1 augustus 2021.
8. Door toezending geeft de deelnemer aan GroenPlus de toestemming om de foto’s te
gebruiken voor eigen publicaties, telkens met vermelding van de naam van de auteur.
9. De jury - bestaande uit zes GroenPlus-fotografen - zal de ingezonden foto’s beoordelen.
Alle foto’s die aan de technische en inhoudelijke vereisten voldoen worden aanvaard.
Binnen de aldus aanvaarde foto’s zal de jury de beste foto’s nomineren.
10. De door de jury aanvaarde foto’s zullen verwerkt worden in de film “Bio & Divers”. In
die film worden ook teksten en beeldfragmenten opgenomen met de belangrijkste
conclusies van het congres Biodiversiteit van GroenPlus.
Deze film wordt gepubliceerd op diverse digitale kanalen, waaronder youtube, facebook en de website www.groen-plus.be
11. Alle door de jury genomineerde foto’s worden via de website ter stemming aan het
brede publiek voorgelegd. De link om te stemmen wordt op 1 september via alle
GroenPlus kanalen bekendgemaakt. Per email-adres kan slechts 1 stem uitgebracht
worden. Stemmen kan tot 30 september.
12. De winnaar wordt op 1 oktober bekendgemaakt tijdens het congres Biodiversiteit van
GroenPlus en aansluitend via alle GroenPlus kanalen.
13. De drie best geklasseerde foto’s krijgen cadeaubonnen, ter waarde van respectievelijk
250 € – 150 € en 75 €, besteedbaar in ecologisch verantwoorde middens.
14. Door deelname verklaart men zich akkoord met bovenstaande regels. Elke deelnemer
is ook verantwoordelijk voor de eigen inbreng.

