
 

 
 

 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
‘OBJECTIF SPORT!’ 

 
 

ARTIKEL 1 – ORGANISERENDE BEDRIJF 
 
De Fondation Alliance Française, een erkende stichting van openbaar nut met 
statutaire fondsen van € 35 600 000, ingeschreven in het SIREN-register onder het 
identificatienummer SIRET 500 110 788 00014 en waarvan de maatschappelijke zetel 
gesitueerd is in 75006 PARIJS - 101, boulevard Raspail, organiseert van 23 februari 
tot 16 mei 2016 een internationale fotowedstrijd, gratis en zonder aankoopverplichting. 

Fotowedstrijd met als titel ‘OBJECTIF SPORT!’. 

Dit reglement bepaalt de regels die van toepassing zijn voor deze wedstrijd. 
 
ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE 
WEDSTRIJD 
 
Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. 

In het kader van de Europese en internationale sportevenementen van het jaar 2016 
organiseert de Fondation Alliance Française de 6de editie van haar fotowedstrijd rond 
het sportthema “Objectif Sport!”. Gebonden aan allerhande regels en specifieke 
gewoonten die bij de cultuur van een land of een gemeenschap horen, maakt sport 
een integraal deel uit van de huidige en traditionele samenlevingen. Daardoor is het 
aan de deelnemers van overal ter wereld om in beeld te brengen wat de 
sportactiviteiten in hun eigen land volgens hen het best beschrijft. Zo kunnen ze door 
middel van de fotografie de belangrijkste waarden van deze discipline overbrengen, 
namelijk: tolerantie, openheid, sociale integratie en groepssamenhang. 

Deze wedstrijd is bestemd voor iedereen die meerderjarig is volgens de wetgeving van 
zijn/haar land van herkomst. 

Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat dit reglement volledig aanvaard wordt zonder 
voorbehoud. Als deze voorwaarden niet worden nageleefd, is de deelname nietig. 
 
 
 
 



ARTIKEL 3 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD IN 3 FASEN 
 
Per land: De 1e

 fase van de wedstrijd wordt gehouden in België, onder de 
verantwoordelijkheid van de Alliance française de Bruxelles-Europe, tussen 21 maart 
en 11 mei 2016. Elke deelnemer moet het inschrijvingsformulier invullen dat 
gedownload kan worden op de website van de Alliance française de Bruxelles-Europe 
www.alliancefr.be, of kan worden verkregen op verzoek aan het onthaal of per mail op 
het adres culture@alliancefr.be.  

De jury van de Alliance Française Bruxelles-Europe zal een Belgische laureaat 
selecteren die wordt voorgesteld aan de Fondation Alliance Française die op haar beurt 
de winnaar zal kiezen. 

De aangewezen laureaat wint een reis en een verblijf van één week in Parijs. 

De 2 foto’s moeten ten laatste op 16 mei 2016 door de Alliances Françaises (en niet 
door de fotografen zelf) worden verstuurd. 

Op wereldvlak: Deze fase valt onder de verantwoordelijkheid van de Fondation 
Alliance Française die 40 foto's via haar jury selecteert voor een collectieve 
tentoonstelling die mogelijk gratis in de lokalen van de Alliances Françaises in het 
buitenland kan plaatshebben. 

Definitieve selectie: aanduiding van de ‘laureaat 1e prijs’ door de jury  van de Fondation 
Alliance Française. 
Behoudens geval van overmacht worden de resultaten per e-mail meegedeeld aan de 
deelnemende Alliances Françaises en worden ze vanaf 30 mei 2016 op de website 
www.fondation-alliancefr.org gepubliceerd. 
 
ARTIKEL 4 – DEELNEMERS 
   
Elke natuurlijke meerderjarige persoon, hierna ‘de deelnemer’ genoemd, mag aan deze 
wedstrijd deelnemen. Deze persoon hoeft geen professionele fotograaf te zijn die 
erkend is voor zijn kunst en die er uitsluitend zijn beroep van heeft gemaakt. 

Minderjarige deelnemers mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen. 

‘De deelnemer’ moet zich voor de wedstrijd inschrijven via één van de Alliances 
Françaises in het buitenland. 

Er zal slechts rekening worden gehouden met twee ingestuurde foto's per deelnemer. 

De deelnemers garanderen dat de aangeboden foto's origineel zijn, nog nooit werden 
gepubliceerd (verbod om bestaande foto's te reproduceren) en dat zij als enige houder 
van de aan deze foto's verbonden exploitatierechten zijn.  
In dat opzicht nemen de deelnemers de verantwoordelijkheid op zich inzake 
vergunningen van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben meegewerkt aan 
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de realisatie ervan en/of die van mening zijn dat ze één of ander recht hebben dat ze in 
dit opzicht moeten laten gelden, en ze nemen de kosten op zich van alle eventuele 
daaruit voortvloeiende betalingen. 
De deelnemers dragen aan de Fondation Alliance Française de exclusiviteit over van 
hun exploitatierechten op de foto's die tijdens de duur van de wedstrijd worden gepost. 

In het algemeen waarborgen de deelnemers de Fondation Alliance Française van deze 
wedstrijd tegen elk verhaal, elke vordering of elke eis van derden, op de een of andere 
wijze, naar aanleiding van de uitoefening van de hierbij overgedragen rechten en meer 
algemeen uit hoofde van alle garanties en verbintenissen in het licht van deze 
overeenkomst. 

De Fondation Alliance Française behoudt zich het recht voor om elk onderzoek in te 
stellen voor de toepassing van dit artikel. 
Hierna worden een aantal te volgen adviezen opgesomd voor de inhoud van de foto's, 
maar deze lijst is niet volledig: 
- De toestemming hebben van de gefotografeerde personen; 
- Voorzien dat de reproductie van gebouwen (historische of recente) recht kan 
geven op auteursrechten; 
- Geen reproductie maken van stadsmeubilair waarop derden rechten kunnen 
hebben; 
- Geen voorwerpen weergeven met een uitgesproken vormgeving (kledij, 
meubels, voorwerpen); 
- Er mogen geen foto's worden gemaakt van een merk van alcohol of sigaretten 
of van een situatie waarin deze middelen worden gebruikt. 

Elke inschrijving en deelname met onvolledige, foutieve of verdraaide informatie of 
gegevens, of die dit reglement schenden, worden door de Fondation Alliance Française 
als nietig beschouwd en geven geen recht op de toelage(n), zonder dat de Fondation 
daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. 

Elke valse verklaring van een deelnemer leidt tot zijn/haar uitsluiting van de wedstrijd, 
zonder dat de Fondation daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. 
 
ARTIKEL 5 – AANDUIDING VAN DE WINNAARS (laureaat en finalisten) 
EN TOEKENNING VAN DE PRIJS 
 
De jury die door de Fondation Alliance Française werd aangeduid en die is 
samengesteld uit specialisten in fotografie en cultuur zal 1 (EEN) laureaat '1e prijs' en 
19 (negentien) finalisten aanduiden die gekozen werden uit de kunstenaars van wie de 
Alliances Françaises vóór 16 mei 2016 foto's omtrent het thema 'Objectif Sport!’ zullen 
hebben gepost. 

De organiserende Fondation garandeert aan de deelnemer onpartijdigheid, eerlijkheid 
en de loyauteit van de leden van de jury. 



Conform de gebruiken kan de jury elke foto waarvan zij vindt dat hij op artistiek vlak niet 
voldoet, weigeren. 
De jury, die zich naar eigen goeddunken organiseert in het kader van haar 
werkzaamheden, zal zich soeverein uitspreken en hiertegen zal geen enkel verhaal 
worden toegelaten. 

De beslissingen van de jury zullen hoofdzakelijk op de volgende criteria 
gebaseerd zijn: 
- De samenhang van de aanpak; 
- De relevantie ten opzichte van het onderwerp van de wedstrijd; 
- De samenhang en harmonie van de 2 foto's; 
- De kwaliteit van de foto's: camerainstelling, originaliteit, de verwerking van het licht, de 
vormgeving...; 
- Het juiste aantal foto's posten (twee); 
- De hierna vermelde technische specificaties respecteren. 

Alle vooraf geselecteerde foto's worden dan aan de jury die door de Fondation Alliance 
Française is samengesteld, overgemaakt. 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
 
Elke deelnemer moet voor beide foto's een bij voorkeur TIFF- of eventueel JPEG-
bestand afleveren met een resolutie van 300 dpi. 

Ook de volgende gegevens moeten bij de 2 foto's van elke deelnemer worden 
gevoegd: 
- De kenmerken van het gebruikte fototoestel; 
- Het diafragma; 
- De sluitertijd; 
- Als gebruik wordt gemaakt van een filmrolletje, de kenmerken van het rolletje 
(merk, aantal lichtgevoelige cellen). 
 
De ‘laureaat 1e prijs’ en de ‘finalisten’ geven de Fondation Alliance Française 
uitdrukkelijk de toestemming, en dit gratis, met het oog op het reproduceren en 
verspreiden van de inhoud van hun foto's voor de collectieve tentoonstelling, om hun 
foto's te promoten en er reclame voor te maken op elk tot op heden bekend of 
onbekend verspreidingsmedium, in de hele wereld en voor een duur van 24 maanden 
vanaf 30 mei 2016. 
 
De ‘laureaat 1e prijs’ en de ‘finalisten’ geven de Fondation Alliance Française de 
toestemming, en dit gratis, om foto's en beeld- en/of geluidsopnamen te maken van hun 
deelname aan de tentoonstelling, en om deze rechtstreeks en/of op een later tijdstip, 
volledig en/of gedeeltelijk, via meerdere kanalen te verspreiden, op elk tot op heden 
bekend of onbekend verspreidingsmedium, in de hele wereld en voor een duur van 24 
maanden vanaf de datum waarop de resultaten van de jury worden bekendgemaakt. 



ARTIKEL 6 – PRIJS 
 
Een selectie van de foto's, van de finalisten en de ‘laureaat 1e prijs’ die door de jury van 
de Fondation Alliance Française worden uitgekozen, zal collectief worden 
tentoongesteld op een door de Fondation Alliance Française uitgekozen Parijse 
locatie en/of in de galerie van de Fondation Alliance Française. 

De overgehouden en gekozen foto's zullen worden gepubliceerd in de kunst- en 
fotografiepers. 

De ‘laureaat 1e prijs’ wint een weekje Parijs. 
Het vervoer (ticket heen en terug in economyclass), het verblijf (FIAP of een 
vergelijkbare verblijfscategorie) van een weekje Parijs en een vergoeding van € 
40/dag worden door de Fondation Alliance Française voor de ‘laureaat 1e prijs’ 
betaald. 
 
Zijn niet inbegrepen in de toelagen: 
- de eventuele extra kosten en prestaties voor het innen van de prijs die ten laste van 
de winnaar, met name de ‘laureaat 1e prijs’ blijven;  
- persoonlijke uitgaven (bijv. verplaatsingen in Frankrijk). 

De ‘laureaat 1e prijs’ en de ‘finalisten’ krijgen geen enkele andere vergoeding voor hun 
deelname aan deze door de Fondation Alliance Française georganiseerde wedstrijd 
naast de hierboven vermelde zaken. 

De toelagen kunnen niet worden overgedragen of ingewisseld. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de vermelde toelagen te vervangen door 
vergelijkbare toelagen. 

De ‘laureaat 1e prijs’ en de ‘finalisten’ worden per e-mail en/of telefonisch op de hoogte 
gebracht door de Alliances Françaises van de landen van deze laatste. 

Als de deelnemer niet kan worden bereikt aan de hand van de informatie die hij/zij heeft 
verstrekt, is hij/zij niet langer de winnaar en kan hij/zij op niets aanspraak maken. 

De prijs kan op geen enkele manier aanleiding geven tot bezwaar, noch tot het 
uitbetalen van de tegenwaarde ervan in geld of in om het even welke vorm, noch tot de 
vervanging of inwisseling ervan om welke reden dan ook. 

Ingeval de ‘laureaat 1e prijs’ onmogelijk het recht op zijn prijs, geheel of gedeeltelijk, om 
welke reden dan ook, kan uitoefenen, verliest hij het voordeel en kan hij geen enkele 
compensatie krijgen. 

De organisatoren van de wedstrijd drukken de foto's van de gekozen kunstenaars af en 
hangen ze op in de gekozen tentoonstellingsruimte. Over de keuze van het formaat van 



de foto's, de manier van inlijsten en ophangen, en de algemene scenografie van de 
galerie beslist het team van de Fondation Alliance Française. 
 
ARTIKEL 7 – PUBLICATIE VAN DE RESULTATEN 
 
De identiteit van de ‘laureaat 1e prijs’ en van de ‘finalisten’ van de wedstrijd wordt 
gepubliceerd onder het pseudoniem (artiestennaam) waaronder de deelnemers zich 
hebben ingeschreven en eventueel onder hun echte naam, en kan worden 
bekendgemaakt op sites en communicatiemiddelen van de Fondation Alliance 
Française en van de deelnemende Alliances Françaises. 
 
ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 
 
Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. De 
Fondation Alliance Française ontlast zich van elke aansprakelijkheid in geval van 
storing van het internetnetwerk, met name door externe kwaadwillige daden, waardoor 
het goede verloop van de wedstrijd in het gedrang zou kunnen komen. 

Bovendien kunnen ze in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van 
problemen met de verzending of het verlies van post of e-mails. Elke onjuiste of valse 
verklaring, elk geval van fraude leidt tot de diskwalificatie van de gebruiker. 

In geval van overmacht of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt de Fondation 
Alliance Française zich het recht voor om dit reglement te wijzigen, of om de wedstrijd 
uit te stellen of te annuleren. De Fondation kan niet aansprakelijk worden gesteld door 
deze wijzigingen. 
 
ARTIKEL 9 – REGLEMENT 
 
Deelnemen aan deze wedstrijd houdt in dat dit reglement onvoorwaardelijk en volledig 
wordt aanvaard, met inbegrip van, naargelang van de tussenkomst ervan, de eventuele 
bijlagen en toevoegingen. Alle praktische moeilijkheden inzake de interpretatie of de 
toepassing van dit reglement worden probaat uit de weg geruimd door de organisator. 

Het reglement kan worden geraadpleegd op de internetsite www.fondation-
alliancefr.org en een kopie van dit reglement wordt gratis overgemaakt aan iedereen 
die hiertoe een schriftelijke aanvraag indient op het e-mailadres 
concoursphoto@fondationalliancefr.org (of Fondation Alliance Française – 
Wedstrijd 'Het klimaat: vijf na twaalf' - Fondation Alliance Française - 101, 
boulevard Raspail, 75006 Parijs), en dit tot op de datum waarop het resultaat van de 
wedstrijd wordt gepubliceerd. 
De plaatselijke voorschriften die worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van 
elke Alliance Française zijn geïnspireerd op de voorwaarden van het reglement dat 
door de Fondation werd opgesteld, mits een aanpassing aan de eventuele plaatselijke 
juridische verplichtingen. 



 
ARTIKEL 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES (FRANSE WET INZAKE 
GEGEVENSBESCHERMING) 
 
Conform de wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet van 
6 augustus 2004 heeft de gebruiker recht op inzage en op bijkomende informatie, 
correctie en, indien van toepassing, recht van bezwaar inzake de gegevens die op 
hem/haar betrekking hebben. Hij/zij kan zich op elk moment verzetten tegen de 
bekendmaking ervan aan derden. Elk verzoek tot inzage, correctie of bezwaar moet 
worden gericht aan het volgende adres: wedstrijd ‘Objectif Sport!’ - Fondation 
Alliance Française - 101, boulevard Raspail - 75006 Parijs, en dit tot op de datum 
waarop het resultaat van de wedstrijd wordt gepubliceerd. 
 
 
ARTIKEL 11 - GESCHILLEN 
 
Deze wedstrijd is onderworpen aan de Franse wet voor het verloop van de wedstrijd in 
Frankrijk. 

Elke Alliance Française is verantwoordelijk voor het door haar opgestelde reglement 
dat is geïnspireerd op dit reglement. 
 
ARTIKEL 12 – INDIENEN EN RAADPLEGEN VAN HET 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Dit reglement wordt ingediend bij de SELARL DI FAZIO – DECOTTE – DEROO - 
DELARUE, geassocieerde gerechtsdeurwaarders – 13, rue Louis Guillaumond – 69440 
MORNANT. Het kan worden geraadpleegd op de website  www.Reglement-Jeux.fr. 

Volgens het verslag van de indiening van het wedstrijdreglement bijgevoegd bij het 
eerste origineel van het verslag betreffende de minuut van het onderzoek. 
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