
Reglement fotowedstrijd ‘Flits de boom!’ gemeente Lubbeek 

 
Door de inplanting van het nieuwe politiegebouw langs de Gellenberg in Lubbeek moeten twee 
bomen, een hangende zilverlinde en een  treurbeuk verdwijnen. Beide bomen zijn de restanten van 
de tuin van het kasteel Heps. Dat kasteeltje werd gebouwd in 1905 en diende van 1951 tot 1969 als 
gemeentehuis. Vele Lubbekenaren hebben er nog herinneringen aan. Het gemeentebestuur van 
Lubbeek wil de herinnering aan deze wonderen der natuur voor altijd op beeld bewaren. Met een 
fotowedstrijd doen we een oproep aan de Lubbeekse bevolking om de bomen op foto te 
vereeuwigen. De bomen situeren zich aan het huidige politiekantoor langs de Gellenberg 18 in 
Lubbeek. De juiste situering vind je op onderstaande plannetje en foto’s. 

 

   

zilverlinde     treurbeuk 



 

Op de fotowedstrijd ‘Flits de boom’ is volgend reglement van toepassing. Wie deelneemt, verklaart 
zich akkoord met het volledige reglement en met elke beslissing die gekoppeld is aan deze 
fotowedstrijd. 
 

Artikel 1. Wie kan deelnemen 

De fotowedstrijd staat open voor alle inwoners en erkende verenigingen van Lubbeek. Indien je 
aangesloten bent als lid van een erkende Lubbeekse vereniging mag je ook deelnemen. 
Minderjarigen mogen aan deze wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande 
toestemming van hun ouders en/of voogd gekregen hebben (dit zal opgevraagd worden). Deelnemen 
is gratis. 
 

Artikel 2. Termijn 

De wedstrijd loopt t.e.m. zondag 1 september 2019. 
 

Artikel 3. Inzending deelnames 

Voorwaarden waaraan de foto’s moeten voldoen:  

- Elke deelnemer mag maximaal twee foto’s van elke boom afzonderlijk inleveren. Twee van 
de hangende zilverlinde en twee van de treurbeuk. 

- Collages van verschillende foto’s worden niet geaccepteerd. 
- De foto’s dienen vrij te zijn van personen, teksten, namen of data. 
- Zowel verticale als horizontale foto’s worden toegestaan. 
- Zowel foto’s in kleur als zwart/ wit zijn toegestaan. 
- Origineel formaat, in jpg, waarbij de langste zijde minstens 3000 pixel bevat, kader niet 

inbegrepen. 
- Geen compressie toegepast op de digitale inzending. 

 

De foto’s moeten digitaal ingeleverd worden via WeTransfer (www.wetransfer.com) naar 
communicatie@lubbeek.be. De bestandsnaam moet bestaan uit: Naam_Voornaam_treurbeuk.JPG of 
Naam_Voornaam_zilverlinde.JPG De inzending moet tevens naam, adres en mail van de indiener 
alsook de vermelding van het aantal ingestuurde foto’s bevatten. 
 

Artikel 4. De jury 

De jurering gebeurt anoniem door een onafhankelijke jury. De jury duidt voor elke boom een 
winnaar aan uit de ingediende foto’s. Één winnende foto toont de hangende zilverlinde en de andere 
de treurbeuk.  De beslissing van de jury is onherroepelijk, hieromtrent wordt geen correspondentie 
gevoerd. 
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Artikel 5. Prijs 

Het gemeentebestuur van Lubbeek zoekt goed fotomateriaal van beide bomen. De fotowedstrijd 
‘Flits de boom’ wordt uitgeschreven met als doel de winnende beelden een plaatsje te geven in het 
gemeentehuis. De winnende foto’s zullen gebruikt worden in de gemeentelijke publicaties en 
gepubliceerd worden op de gemeentelijke sociale media.  

Op donderdag 3 oktober 2019 om 19u wordt elke deelnemer uitgenodigd op de prijsuitreiking in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Gellenberg 16 in Lubbeek. 

 
Artikel 6. Eigendomsrecht 

Alle inzenders aanvaarden dat het voor de fotowedstrijd ingezonden materiaal hun eigendom blijft, 
maar dat de foto’s kosteloos ter beschikking gesteld worden van het gemeentebestuur van Lubbeek, 
dat deze foto’s vrij kan gebruiken in alle vormen van publicaties.  

De deelnemers aan de wedstrijd zien af van alle auteursrechten voor wat betreft het gebruik van het 
door hen ingezonden materiaal door het gemeentebestuur van Lubbeek en dit voor alle vormen van 
publicatie, promotionele doeleinden of tentoonstellingen. De gemeente Lubbeek zal bij elk gebruik 
van de foto’s wel steevast de naam van de fotograaf vermelden.  

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke verplichtingen of restricties die zouden 
kunnen ontstaan door het nemen of publiceren van hun foto. 

Gemeentebestuur van Lubbeek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eisen of klachten in 
verband met het overtreden van rechten of schade aan derden. 

Iedere deelnemer verleent door deelname automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot 
publicatie van zijn naam, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd op de gemeentelijke 
sociale media en gemeentelijke publicaties. 

 
Artikel 7. Aanvaarden van dit reglement 

Door deelname aan deze fotowedstrijd ‘Flits de boom’ gaan de deelnemers akkoord met dit 
reglement. 

 

 


