
Fotowedstrijd ‘Scherp Gesteld’ 
Informatie:  

Wie mag deelnemen? - Vanaf 13 jaar 
- Medewerkers van de verschillende bezoekerscentra en leden 

van de jury zijn uitgesloten van deelname.  
 

Thema’s? - Uit-Leven: We zorgen dat je veel kunt beleven in de natuur: 
Wandelen, fietsen, maar ook spelen en ravotten. 
 

- Mo How Zeg: Onze activiteiten en workshops openen je ogen: 
Er is nog zoveel over de natuur dat je niet wist. Geef je 
zintuigen de kost tijdens de opendeurdagen, evenementen en 
de verschillende activiteiten van ‘Ik Zomer West-Vlaams’. 

 
- Het Centrum Centraal: Het bezoekerscentrum vormt het hart 

van ons domein. Hier wordt de groene loper uitgerold voor je 
verdere verkenning. 

 
- Natuur Ten Top: In onze domeinen bots je telkens weer op 

onverwachte natuur. Zeldzame plantjes, onverwachte 
diertjes. Stuur ons jouw shot van zo’n close encounter. 

 
- Je Favoriete Plekje: In elk domein zijn er plekjes die voor jou 

een bijzondere betekenis hebben of waar je tot rust komt. Je 
vindt er misschien nog getuigenissen van hoe de mens 
vroeger omging met de natuur. 

 

Voorwaarden? - De foto’s moeten genomen zijn op een van de volgende 
locaties:  

o Provinciedomein Bulskampveld 
o Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne 
o Provinciedomein De Gavers 
o Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart 
o Provinciedomein De Palingbeek 
o Provinciedomein Atlantikwall Raversyde 
o Zwin Natuur Park 
o Provinciedomein Baliekouter 
o Provinciedomein Bergelen 
o Provinciedomein d’Aertrycke 
o Provinciedomein Damse Vaart 
o Provinciedomein Fort van Beieren 
o Provinciedomein Gasthuisbossen 
o Provinciedomein IJzerboomgaard 
o Provinciedomein Kemmelberg 
o Provinciedomein Koolhofput 
o Provinciedomein Sterrebos 
o Provinciedomein ’t Veld 
o Provinciedomein Tillegembos 



o Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 
o Provinciedomein Zeebos 

 
- Je mag per persoon maximum 2 foto’s per thema per locatie 

insturen.  
 

Prijs? 
 

- De datum van de prijsuitreiking wordt later meegedeeld.  
- Voor de winactie zullen er verschillende prijzen worden 

uitgereikt aan de winnaars, geselecteerd door de jury en 
vervolgens gestemd door het publiek, van elk thema. Namelijk 
cadeaubonnen van Vlaanderen Vakantieland ter waarde van 
€300 voor de winnaar, €150 voor de tweede plaats en €75 
voor derde plaats. 

- De winnende foto’s en de andere genomineerde foto’s 
worden opgenomen in een aantal tijdelijke tentoonstellingen. 
De genomineerde foto’s, waaronder de winnende beelden, 
zullen te bezichtigen zijn in fototentoonstellingen in de 
verschillende provinciedomeinen. 

 

Praktisch:  

Looptijd De foto’s kunnen in de beeldbank worden opgeladen van 1 juli tot en 
met 30 september 2021.  
 
De stemming door het publiek loopt van 29 oktober tot en met 14 
november 2021. 
 

Jurering De selectie gebeurt in twee fases.  
 
Er worden 20 inzendingen per thema genomineerd. De jury, 
samengesteld door de Provincie, kies de genomineerde foto’s. 
Vervolgens worden deze foto’s door de organisator op deze website 
geplaatst en kan het publiek zijn stem uitbrengen. Op basis van het 
aantal stemmen worden per thema de winnaars uitgeroepen.  
 

Prijsuitreiking De datum van de prijsuitreiking wordt later meegedeeld.  

 

Hoe bezorg je de foto’s aan de organisator?  

1. Surf naar https://beeldbank.west-vlaanderen.be/login/ 

2. Sleep je bestanden in de Drag- & dropbox. Als de bestanden zijn opgeladen, worden alle 

balkjes groen. 

https://beeldbank.west-vlaanderen.be/login/


 
Belangrijk!   

Benoem je foto’s telkens op de volgende wijze:  

Naam fotograaf, thema, locatie 

Bijvoorbeeld: Jan Janssens, Natuur ten top, Palingbeek 

 

3. Selecteer de ontvanger: beeldbank@west-vlaanderen.be 

4. Vul je emailadres in en noteer in het tekst vak de locatie en het thema van de foto’s. 

Opgelet!  

1 upload = 1 thema 

 Stel dat je foto’s nam in de verschillende thema’s, dan moet je die apart opladen.  

 

Bijvoorbeeld: Je nam 2 foto’s voor ‘Natuur ten top’ en je nam 2 foto’s voor ‘Uitleven’. Laad 

dan eerst je foto’s voor ‘Natuur ten top’ op en verstuur die. Doe daarna hetzelfde voor de 

foto’s van ‘Uitleven’. 

 

5. Klik op ‘bestanden versturen’. 

 

DISCLAIMER: 

Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van 

het wedstrijdreglement. Door inzending geeft de deelnemer aan de organisator het niet-exclusieve 

en onbeperkte recht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of 

te publiceren op de tijdelijke tentoonstellingen, publicaties, websites, sociale media en alle andere 

gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, sociale media en 

knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven 

omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht om het fotomateriaal te gebruiken voor 

merchandising van organisator, mits naamvermelding. 
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