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29ste Festival International Nature Namur  

Van 13 tot 22 oktober 2023 

Beurs voor jonge fotografen 

Organisatie 

De 29ste editie van het “Festival International Nature Namur” zal van 13 tot 22 oktober 2023 plaatsvinden. 

Gedurende deze gebeurtenis nodigen wij jonge fotografen uit om hun werk tentoon te stellen in de 

prestigieuse Citadel van Namen en ook op een tweede voortreffelijke plaats in het hartje van Namen.  

Wij bieden u de mogelijkheid om uw foto’s gedurende de volgende editie tentoon te stellen. Twee jonge 

fotografen zullen geselecteerd worden en zullen de mogelijkheid krijgen een tentoonstelling tot stand te 

brengen met de hulp van Michel d’Oultremont (https://micheldoultremont.com/). 10 foto’s zullen in het 

formaat 80*54cm op PVC of dibond afgedrukt worden. De geselecteerde fotografen blijven uiteraard 

eigenaar van hun foto’s. 

Doeleinden 

• Jonge fotografen helpen de wereld in te trekken;  

• Het grote publiek bewustmaken van de kennis en het respect van de wilde natuur; 

• De diversiteit van natuur- en milieubeelden aanmoedigen;  

• De ontmoeting van amateurs en professionelen bevorderen. 

  

https://micheldoultremont.com/
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Hoe kunt u deelnemen? 

Artikel 1: Algemene voorwaarden van de wedstrijd 

De fotowedstrijd is toegankelijk tot alle fotografen die na 1 januari 2002 geboren zijn en dit ongeacht het 

materiaal dat gebruikt wordt. 

Worden uitgesloten: de organisatoren van het Festival International Nature Namur.  

Door deel te nemen: 

• verklaart de fotograaf dat hij/zij de auteur is van de beelden die hij/zij voorlegt en de houder is 

van de rechten van de betroffen beelden; 

• verklaart de fotograaf dat hij/zij de toestemming heeft gekregen van de personen die op de 

beelden herkenbaar zijn; 

• betuigt de fotograaf van zijn/haar belangstelling voor het milieu door respect te hebben voor het 

reglement in zijn/haar land op het gebied van bewaring van de natuurlijke omgeving en de wilde 

natuur. 

De originaliteit en de aantrekkelijkheid van de foto komen uiteraard in aanmerking, maar klassieke 

fotografische criteria (kader, moeilijkheid foto-omstandigheden, technische beheersing) en milieucriteria 

(geen vernieling/verstoring tijdens het fotograferen, respect voor het milieu) komen ook in aanmerking 

voor de selectie. Over het algemeen worden huisdieren en huisplanten uitgesloten, alsook enige 

menselijke tussenkomst, gevangenschap, verstoring, e.d. De voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke 

houdingen. 

Artikel 2: Inschrijving en verzending van het dossier 

De inschrijvingen staan open vanaf 01 februari 2023. 

De inschrijving is gratis en gebeurt enkel online via de website www.festivalnaturenamur.be. 

De wedstrijd is open tot 15 mei 2023 om middernacht. 

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle rubrieken van het onlineformulier correct zijn 

ingevuld. 

Per fotograaf wordt eén enkele inschrijving aanvaard. 

Wij verzoeken u 5 foto’s HD te verzenden die volgens u moeten deel uitmaken van de tentoonstelling.  

De foto’s moeten rechtstreeks via het formulier geüpload worden. 

• in 1920 pixels (voor de langste zijde) 

• in licht gecomprimeerde JPEG kwaliteit 

• zonder marge, tekst of handtekening 

Elke deelname die op een correcte manier geregistreerd wordt, zal via een email bevestigd worden (denk 

eraan uw spams te raadplegen!).  

http://www.festivalnaturenamur.be/
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Artikel 3: Selectie 

Een selectiecomité zal de 2 fotografen uitkiezen die hun werk van 13 tot 22 oktober zullen mogen 

tentoonstellen tijdens de 10 dagen van FINN.  

Zodra de fotografen geselecteerd zijn, zullen deze persoonlijk via Skype of via een andere weg door Michel 

d’Oultremont gecoacht worden. Michel zal u helpen de foto’s goed uit te kiezen. Deze zullen ook later 

door het Festival afgedrukt worden.  

Artikel 4: Auteursrechten en gebruik van de beelden 

Door aan de wedstrijd deel te nemen, laat de auteur van de geselecteerde foto het “Festival International 

Nature Namur” en zijn partners toe zijn/haar werk te dupliceren en bekend te maken in het kader van de 

tentoonstelling. Hij/zij laat ook het gebruik van de foto toe in het kader van de promotie van de 

fotowedstrijd/het Festival via internet, in de pers en in de door het Festival gerealiseerde publicaties. De 

beelden worden altijd met de naam van de auteur gepubliceerd.  

De betrokken tentoonstelling wordt voorgesteld tijdens het Festival International Nature Namur van 13 

tot 22 oktober 2023 en de foto’s zullen in uw bezit zijn na het Festival.  

De fotograaf is eigenaar van zijn beelden. Indien de tentoonstelling echter op een andere plaats doorgaat, 

vragen wij de fotograaf om naast zijn foto’s ook een bordje voor te stellen met uitleg over de 

tentoonstelling en de link met het Festival. Dit bordje zal met de fotograaf en op de kosten van het Festival 

ontworpen worden.  

Artikel 5: Persoonlijke data 

De inlichtingen die door de deelnemers doorgegeven worden, kunnen in het kader van de fotowedstrijden 

van het Festival gebruikt worden. In overeenkomst met de Europese wetten en richtlijnen en met het 

Europese reglement dat op 25 mei 2018 van kracht ging, betreffende informatica, bestanden en vrijheden, 

bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter en het vrije verkeer van gegevens, herinneren wij 

u eraan dat de deelnemers over het recht tot verzet, toegang en rechtzetting van hun gegevens 

beschikken. 

Ten gevolge hiervan beschikt elke deelnemer aan de wedstrijd over het recht tot toegang, vraagstelling, 

verzet, rechtzetting, verbetering of verwijdering van de gegevens die hem betreffen op eenvoudig verzoek 

op volgend adres: info@festivalnaturenamur.be.  

De betroffen gegevens kunnen niet onderworpen worden aan commercialisatie. 

Artikel 6: Toepassing van het reglement  

De inschrijving en de deelneming aan het “Festival International Nature Namur” brengt het aanvaarden 

van het reglement met zich mee. 

In geval van geschil in verband met de betekenis van de bepalingen van huidig reglement, zal enkel de 

Franse tekst gelden.  

Huidig reglement is ook beschikbaar op de website van het “Festival International Nature Namur”: 

www.festivalnaturenamur.be.  

mailto:info@festivalnaturenamur.be
http://www.festivalnaturenamur.be/
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Artikel 7: Aansprakelijkheid 

Aangezien de deelname aan de wedstrijd via internet gebeurt, veronderstelt dit een aanvaarding van de 

beperkingen van het internet, namelijk betreffende technische prestaties, de variabele flow of de duur 

van het downloaden. Het Festival kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. 

 

Voor extra inlichtingen : 

 

 

 

Contact: +32 (0)81 43 24 19 | info@festivalnaturenamur.be 

Internetsite: www.festivalnaturenamur.be 

Deelnemingsvoorwaarden beschikbaar in het Frans • Engels • Nederlands 

Festival International Nature Namur 
Rue Léon François, 6-8 

5170 Bois-de-Villers 
België 

mailto:info@festivalnaturenamur.be
http://www.festivalnaturenamur.be/

