
Wedstrijdreglement Fotowedstrijd 

Erfgoeddag 2017: #WijZorgenVoorOnsErfgoed 

Deelname 
De fotowedstrijd #WijZorgenVoorOnsErfgoed van Erfgoedcel Brugge loopt van 20 maart tot en met 

12 april 2017 middernacht.  

Iedereen kan deelnemen aan de fotowedstrijd, uitgezonderd de juryleden.  Deelnemers kunnen 

enkel via de webpagina www.erfgoedcelbrugge.be/wijzorgenvooronserfgoed foto’s inzenden. 

Inzendingen via e-mail of facebook worden niet aanvaard. Bij deelname worden automatisch de 

voorwaarden van het reglement aanvaard door de deelnemer. 

Opzet 
De fotowedstrijd brengt de persoonlijke verhalen rond zorg en erfgoed naar voren. Deelnemers 

sturen een foto met een tekstje door naar Erfgoedcel Brugge: 

Via de beschrijving van het beeld moet de link tussen erfgoed en zorg duidelijk gemaakt worden. 

Insteken kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 Zorg voor erfgoed (bv. restauratie en conservatie van kwetsbare dragers) 

 Vergeten zorgrituelen uit het verleden (bv. oma’s remedies,…) 

 Zorg voor mens & dier, vroeger &  nu, hier & elders 

Beoordeling 

De keuze van de jury 
Erfgoedcel Brugge stelt een vakjury samen die de inzendingen beoordeelt en een selectie maakt van 

5 finalisten. Erfgoedcel Brugge treedt op als secretaris en heeft zelf geen machtiging tot stemmen. 

vakjury: (onder voorbehoud)  

 Johan Devoghel hoofdverpleegkundige / verantwoordelijk verpleegkundige van 
het Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt, AZ Sint-Jan 
 

 Sophie Muyllaert coördinator cel erfgoed / dienst cultuur,  Provincie West-
Vlaanderen 
 

 Tine Vandezande Stafmedewerker communicatie /  coördinator Erfgoeddag 
Vlaanderen, Faro 
 

 Agnes Deruddere Medewerker Familiezorg West-Vlaanderen vzw. 
autonome en integrale Thuiszorgdienst 

 

  

http://www.erfgoedcelbrugge.be/wijzorgenvooronserfgoed


Beoordelingscriteria: 

 Link erfgoed en zorg 

 Verhaal 

 Bijzonderheid 

De keuze van het publiek 
Het publiek zal uiteindelijk zelf stemmen op de uiteindelijke winnaar uit de selectie van de jury. De 

stemming gebeurt enkel ONLINE waarbij elke bezoeker maar 1 stem kan uitbrengen. De foto met de 

hoogste totale score is de winnaar. 

Prijs 
De winnaar uit de publieksronde heeft recht op een exclusieve daguitstap in Brugge voor een groep 

van 10 personen. De 4 andere finalisten hebben recht op een toegangsticket voor 2 personen voor 

een theatervoorstelling in de stadsschouwburg, oftewel “Platform” op 9/05/2017 of “Onderworpen” 

op 10/05/2017. 

Wettelijke bepalingen 

Auteursrechten 
Deelnemers aan de wedstrijd zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten 

bezitten. Het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten 

(waaronder portretrecht) of andere rechten van derden is niet toegestaan. 

De deelnemers gaan ermee akkoord dat Erfgoedcel Brugge de foto('s) in al haar 

communicatiekanalen (website, sociale media, drukwerk) kan gebruiken zonder dat hiervoor een 

vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is. 

Elk ander gebruik gebeurt in overleg met de inzender/deelnemer, bij elke publicatie wordt een 

correcte naamsvermelding gebruikt. 

Privacy 
Erfgoedcel Brugge  zal de adressen van de deelnemers uitsluitend gebruiken om hen op de hoogte te 

brengen van deze wedstrijd. De juridische bepalingen met betrekking tot de bescherming van de 

privacy worden hierbij gerespecteerd.  

Vragen en betwistingen 
Niet opgeloste vragen of oplaadproblemen kunnen uitsluitend via e-mail worden gesignaleerd op het 

e-mailadres erfgoeddag@brugge.be 

 


