Reglement Fotofestival “Het Gelaat van de Straat” te Vilvoorde.

Het fotofestival loopt van 15 september 2018 tot en met 15 oktober 2018 in de straten van
het centrum van de Stad Vilvoorde, tussen het Station en de Grote Markt.
Het festival is een openbare en vrij toegankelijke tentoonstelling van foto’s. Het thema is
straatfotografie in de breedste zin van het woord.
Iedere fotograaf mag deelnemen. Het festival richt zich zowel naar professionele fotografen,
als naar studenten en amateurfotografen.
De inschrijvingen lopen van 15 juni tot en met 15 juli 2018.
De 50 eerst ingeschreven fotografen zijn zeker van hun selectie. De inschrijving is geldig na
aanmelding via de website, en na online betaling van de verplichtte bijdrage van €60. Voor
dit bedrag kan elke deelnemer 4 foto’s digitaal insturen. De ingezonden beelden zijn digitaal
met een pixelafmeting van 50 cm aan de langste zijde aan 300 dpi.
Het printen van de 4 foto’s op dibond, 3mm paneel 60cm x 60cm op witte achtergrond, met
vermelding van naam, al of niet professioneel (P, A, of S), gemeente van afkomst en
ophangen van de beelden in de straten van het centrum van de Stad Vilvoorde, is
inbegrepen. Vanaf 30 oktober 2018 tot 15 november 2018 kunnen de fotografen hun
werken komen afhalen op het Infopunt van de Stad Vilvoorde, Mattenkot, Lange
Molensstraat 44. Professionelen vermelden hun BTW-nummer en facturatieadres in de
opmerkingen.
De fotograaf verklaart door zijn/haar deelname dat hij/zij over de auteursrechten van de
ingediende werken beschikt en is volledig verantwoordelijk ten opzichte van de Europese
privacy wetgeving op risico van uitsluiting en het betalen van alle eventuele boetes en
kosten.
Een professionele jury wordt samengesteld voor het toekennen van de awards. De jury heeft
het recht de publicatie en deelname te weigeren bij pornografische en/of agressieve
beelden.
De jury deelt 3 prijzen uit aan de professionele deelnemers, 3 prijzen aan de beste amateurs
en 1 prijs aan de beste student. Ook de Vilvoordse handelaars en het publiek krijgen een
stem. De beslissing van de jury is zonder verhaal!
Het festival wordt ingericht door de ‘Raad Lokale Economie’ in samenwerking met de Stad
Vilvoorde. Dit in het kader van de vernieuwing van het stadscentrum en de herinrichting van
de Grote Markt.

