
Wedstrijdreglement Campus Kunsten VIVES 2020 

 

Organisator:  

VIVES Hogeschool VZW met maatschappelijke zetel in Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk.  

Algemene bepalingen:  

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit 
reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden worden uitgesloten.  

Wie kan deelnemen?  

Studenten die voor het academiejaar 2020-2021 ingeschreven zijn aan de VIVES Hogeschool of aan 
KU Leuven campus Brugge en die in het bezit zijn van een geldige studentenkaart.  

Hoe deelnemen?  

• De deelnemer bezorgt via mail een afbeelding van het werk aan STUVO medewerkers 
Chesney Deleu (chesney.deleu@vives.be) of Lies Lammaing (lies.lammaing@vives.be) voor 
27 november 2020 23u59. Inzendingen gebeuren via WeTransfer.  

• Elke deelnemer mag maximum twee werken insturen.  
• De deelnemer is verplicht om een woordje uitleg rond het werk te bieden en de link met het 

thema Corona te verduidelijken.  

Specificaties: 

De werken kunnen beeldende kunst zijn, woordkunst, performance en/fotografie. 

De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden. Enkel foto’s in jpg-, gif- of png-
formaat worden aanvaard. 

Bepaling winnaar: 

• De jury bestaat uit medewerkers van STUVO VIVES. Deze kiezen uit alle ingezonden werken 
welke in aanmerking komen voor de tentoonstelling. Na de tentoonstelling kiest diezelfde 
jury hun favoriete werk. Deze wint de juryprijs. De beslissing van de jury wordt niet 
aangevochten.  

• Het publiek zal tijdens de tentoonstelling ook voor hun favoriete werk stemmen. Dit zal 
schriftelijk via papier gebeuren. Het werk met het hoogst aantal stemmen wint de 
publieksprijs.  

Andere voorwaarden: 

• De ingezonden foto’s kunnen door de organisator gebruikt worden voor publicaties en 
promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra 
toestemming of vergoeding verschuldigd is. 

• De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met betrekking 
tot het onderwerp/de inhoud van de foto. De deelnemer verklaart dat mensen die 
herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen publicatie en dat het 
afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is. De organisator is niet aansprakelijk 
voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade 
geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen. 



• De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij via mail stuurt vrij is van virussen, 
spyware of andere malware. Enige schade die de organisator lijdt door eventuele malware 
zal verhaald worden op de persoon die het materiaal heeft doorgestuurd. 

• De organisator heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen. 

Gegevensbescherming:  

• De organisator behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de 
persoonlijke levenssfeer 

• De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of zij de 
winnaar is om de winnaar aan te kondigen op sociale media. Winnaars worden per e-mail of 
per telefoon gecontacteerd. 


