
Wedstrijdreglement fotowedstrijd Heemkundekring Amalia Van Solms   

 

• De Heemkundekring Amalia Van Solms organiseert een fotowedstrijd voor jongeren met als 

thema: ‘Jong op de grens’. 

• De wedstrijd is open voor Nederlandse en Belgische jongeren uit de grensstreek Baarle die 

op het moment van deelname niet jonger zijn dan 8 jaar en niet ouder zijn dan 18 jaar. 

• De deelnemende jongere heeft de uitdrukkelijke toestemming van de ouders om deel te 

nemen aan deze fotowedstrijd. 

• De fotowedstrijd begint op 21 juni 2021. Alle inzendingen moeten uiterlijk 15 september 

2021 samen met het volledig ingevulde deelnameformulier ingezonden en ontvangen zijn bij 

de Heemkundekring. De werkwijze en het deelnameformulier zijn te vinden op de website 

www.amaliavansolms.org 

• Elke deelnemer mag slechts één foto insturen. 

• De foto wordt in het deelnameformulier geüpload met de grootst mogelijke resolutie 

(minimaal 2 MB) zodat de foto ook kwaliteitsvol vergroot kan worden. Wanneer de resolutie 

van de foto groter is dan 10 MB, verstuur ze dan via ‘we transfer’ naar 

fotowedstrijd@amaliavansolms.org Bewaar ook de originele versie van de ingezonden foto. 

• De persoonsgegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt voor communicatie rondom 

de wedstrijd. 

• De ingezonden foto’s en het eventueel toegevoegde verhaal mogen door de gemeente 

Baarle-Nassau en door de Heemkundekring Amalia Van Solms voor voorlichtingsdoeleinden / 

pr doelen gebruikt worden. De auteur/fotograaf en personen op de foto worden bij 

publicatie vermeld. 

• Door deelname aan de fotowedstrijd garanderen de deelnemer en zijn ouders dat zij de 

toestemming hebben van de gefotografeerde jongeren en hun ouders, zowel voor het maken 

van de foto als voor de deelname aan de wedstrijd, als voor de publicatie van het eventueel 

toegevoegde verhaal achter de foto.  

• Een selectie uit de ingezonden foto’s wordt tentoongesteld van 15 oktober 2021 tot 15 

november 2021 op het Sint-Annaplein. 

• Er worden telkens drie geldprijzen voorzien in drie leeftijdscategorieën: van 8 tot 11jaar, van 

12 tot 15 jaar en van 16 tot 18 jaar. 

• De prijswinnaars worden bekend gemaakt  op vrijdag 15 oktober 2021 om 18u30 in het 

gemeentehuis van Baarle-Nassau. 

• Door deelname aan de fotowedstrijd verklaren de deelnemer en zijn ouders zich akkoord 

met de inhoud van het wedstrijdreglement.  
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