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Fotowedstrijd "Art nouveau en Beweging"  
in het kader van de Werelddag van de art nouveau 2017 

Uiterste datum voor deelname: 6 juni 2017 (om middernacht) 
 

Artikel 1: DOELSTELLING  

Réseau Art Nouveau Network is een Europees samenwerkingsverband voor de studie, het 
behoud en de (her)waardering van het art-nouveau-erfgoed. Om het Europese art-
nouveaupatrimonium van in het bijzonder de aangesloten steden te huldigen en in de kijker te 
zetten, organiseert het netwerk in het kader van de Werelddag van de art nouveau 2017 een 
fotowedstrijd op zijn Facebookpagina. Zoals elk jaar gebeurt dit op 10 juni. 

Artikel 2: THEMA  

Deze nieuwe editie is gewijd aan het thema van de beweging in de art nouveau, het kenmerk bij 
uitstek van deze kunststroming, opgedoken in het tijdperk van het fin-de-siècle waarvan ze de 
verzinnebeelding is gaan vormen. De technologische vooruitgang zorgde voor ontwikkelingen in 
het vervoerswezen (treinen, vliegtuigen), de communicatie (telefoon) en in de 
ontspanningswereld (fotografie, film), die het volgende gemeen hadden: beweging en verkeer, 
letterlijk en figuurlijk. Naast haar aan de natuur ontleende golven en vormen wordt de art 
nouveau soms getekend door geometrische en ritmische lijnen, en heeft ze ook iets weg van 
filmkunst door het spelen met natuurlijk licht in binnenruimten of het uitbeelden van beweging 
in de natuur en bij flora en fauna. 

Réseau Art Nouveau Network nodigt het publiek uit om de beste uitdrukking van beweging in 
een gesamtkunstwerk zoals dit typisch is voor art nouveau op de gevoelige plaat vast te leggen 
en aan deze wedstrijd deel te nemen. 
 
Artikel 3: FORMAAT  

De foto's zijn digitale kleuren- of zwart-witfoto's. Het gebruik van filters is toegestaan, en er mag 
geretoucheerd worden. De foto mag niet ingekaderd noch omboord worden, en mag niet 
voorzien zijn van een datum of een handtekening. De gevraagde resolutiekwaliteit telt ten 
minste 200 dots per inch of 7 miljoen pixels.   

Artikel 4: VOORWAARDEN  

Iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen. Voor minderjarigen is een handgeschreven 
ouderlijke toestemming nodig. Deelnemers mogen geen rechtstreekse verwanten onder de 
juryleden tellen. Het moet onmogelijk blijven om uit de inzending voor de wedstrijd enig ken- of 
merkteken af te leiden.  

Wie deelneemt aan de wedstrijd, aanvaardt dit reglement stilzwijgend. Door het 
inschrijvingsformulier in te dienen, aanvaarden de deelnemers het voornoemde reglement en 
elke latere wijziging ervan die noodzakelijk zou blijken te zijn, bijvoorbeeld in geval van 
overmacht. 

http://www.artnouveau-net.eu/
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Réseau Art Nouveau Network behoudt zich het recht voor een inschrijving te verwerpen als ze 
dit reglement niet naleeft of als de auteur met het ingediende werk zich andermans rechten toe-
eigent.   
 
Artikel 5: OVERMAKEN VAN DE FOTO'S  

Het deelnemingsformulier is verplicht en moet bij de foto('s) worden gevoegd.   

Uiterlijk op6 juni 2017 om middernacht moeten de foto's in ons bezit zijn. De foto's moeten per 
e-mail naar info@artnouveau-net.eu worden verzonden. 

Wordt uit de wedstrijd geweerd, elke foto die na de deadline wordt ontvangen, of de 
wedstrijdvoorwaarden niet naleeft, of onderwerp van geschil is (plagiaat, voorrangsrecht, 
namaak), in strijd is met de goede zeden, of haat predikt en aanzet tot discriminatie ten aanzien 
van een persoon of een groep van personen wegens zijn/haar of hun vermeend ras, etnische 
herkomst, geloof, seksuele voorkeur of geslacht. 

Artikel 6: VERBONDEN RECHTEN  

Iedereen kan aan het project deelnemen voor zover het reglement wordt nageleefd. In het 
bijzonder moeten de deelnemers de auteursrechten van de foto('s) genieten en aan Réseau Art 
Nouveau Network het gebruiksrecht voor publicatie op zijn website, zijn pagina's en platformen 
op het sociale netwerk of in zijn uitgaven (folders, brochures, enz.) afstaan. Aan foto's waarop 
herkenbare personen of privéwoningen voorkomen, moet een door de betrokken persoon 
ondertekende toelating worden toegevoegd. Als die persoon minderjarig is, moeten de ouders of 
de wettelijke voogden de toelating ondertekenen.    

De ingediende foto moet een oorspronkelijk werk zijn waarvan de deelnemer de auteur is. De 
deelnemer verklaart en bevestigt dat:   
- Hij eigenaar van die foto is;    
- Enkel hij en niemand anders over intellectuele eigendoms- of auteursrechten op de ingediende 
foto beschikt;    
- De ingediende foto niet raakt aan andermans intellectuele eigendoms- of auteursrechten;  
- Alle personen die op de foto voorkomen, instemmen met publicatie.    
 
De deelnemer behoudt het auteursrecht van de ingediende foto('s). Bij elke openbare 
reproductie of verspreiding van de foto zal Réseau Art Nouveau Network ernaast een gepast 
voorbehoud aanbrengen. De deelnemer mag beslissen welke vorm die vermelding moet 
aannemen (zie het inschrijvingsformulier).   
 
Artikel 7: JURY 

De wedstrijdjury is samengesteld uit het secretariaat en de leden van het Réseau Art Nouveau 
Network.  
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Artikel 8: PRIJZEN  

Er worden drie prijzen toegekend:  
- "De prijs van de internetgebruikers" voor de foto met de meeste likes/stemmen om 18.00 uur; 
- "De raadselprijs" voor de internetgebruiker die het onderwerp van afbeelding van het grootste 
aantal foto's weet te raden;  
- "De juryprijs" uitgereikt door de jury samengesteld uit het secretariaat en de leden van het 
netwerk.  

Op 10 juni 2017 's avonds worden de winnaars op de Facebookpagina en de website van Réseau 
Art Nouveau Network bekendgemaakt. Tegen de jurybeslissingen is geen beroep mogelijk. 
  
Artikel 9: GEGEVENSBESCHERMING 

De meegedeelde persoonsgegevens van de deelnemer worden enkel voor het project gebruikt. 
De deelnemer mag toegang tot zijn persoonsgegevens vragen en ze (laten) verbeteren als ze 
onvolledig of onjuist zijn. Voor elke vraag of opmerking over de verwerking van de 
persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot info@artnouveau-net.eu. 

Artikel 10: BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID  

Réseau Art Nouveau Network is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorgestelde 
werken. Enkel de deelnemer kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken op 
andermans rechten.   

Réseau Art Nouveau Network kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enig 
rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan dit 
project, noch tot enige financiële schadeloosstelling worden gedwongen.   

Réseau Art Nouveau Network kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een volledig of 
gedeeltelijk uitstel of een volledige of gedeeltelijke annulering of opschorting wanneer dit 
gebeurt om redenen buiten zijn wil om.     
 

Artikel 11: ALGEMENE BEPALINGEN  

Het Belgische recht is van toepassing op de fotowedstrijd. In het geval van een geschil dat niet in 
der minne geregeld kan worden, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement 
Brussel bevoegd. 
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