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gemeenteraad – uittreksel notulenboek

Zitting Gemeenteraad 24/04/2014
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, schepenen;
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M.
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

F. Ampe-Duron, schepen;
L. Landuyt, J.M. Dedecker, raadsleden;

8. Reglement fotowedstrijd - goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Overwegende dat het gemeentebestuur inwoners en verblijvers wil aanzetten om leuke foto’s van
Middelkerke digitaal te bezorgen aan het bestuur;
Overwegende dat deze foto’s aangewend kunnen worden door het bestuur voor diverse doeleinden;
Overwegende dat tegelijk een digitaal fotoarchief wordt aangelegd;
Overwegende dat ter zake een regeling noodzakelijk is;
Gezien het ontwerp van reglement;
Gezien de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Beslist:
Artikel 1:
Het reglement fotowedstrijd wordt goedgekeurd, volgens de tekst hieronder opgenomen.
Artikel 2:
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2014.
Artikel 3:
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.

Reglement fotowedstrijd
Artikel 1: principe
Het gemeentebestuur van Middelkerke wil inwoners en verblijvers aanzetten om leuke foto’s van
Middelkerke digitaal op te sturen.
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Elke maand kunnen deelnemers meedingen in 3 categorieën:
-

de mooiste foto van de maand;

-

de beste foto in een bepaalde, op voorhand bekendgemaakt thema;
Er worden per jaar 6 thema’s bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

-

de beste foto van een Middelkerks evenement;

Artikel 2: Wie kan meedingen?
De wedstrijd staat open voor iedereen die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft en gedomicilieerd is in
één van de landen van de Europese Unie.
Artikel 3: Termijn
De wedstrijd loopt jaarlijks van 1 januari tot 31 december.
Artikel 4: inzending deelnames
De foto moet digitaal ingestuurd worden via het daarvoor voorziene formulier op de gemeentelijke site
(www.middelkerke.be) of via informatiedienst@middelkerke.be.
Artikel 5: voorwaardes inzendingen
Elke deelnemer mag maandelijks 3 foto’s digitaal opsturen.
De deelnemer heeft alle artistieke vrijheid, maar volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:
-

De foto moet ingestuurd worden in een jpg-bestand

-

De foto moet een minimale resolutie hebben van 300dpi

-

De foto moet gebruikt kunnen worden als promotie voor Middelkerke en/of zijn deelgemeentes

-

Er mogen geen elementen aan de foto toegevoegd worden

-

Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten

-

Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de
foto.

-

De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen
vertonen

Het gemeentebestuur van Middelkerke behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze
eisen te verwijderen.
Artikel 6: publicatie
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde
partij ivm overtreding van de rechten of in geval van schade.
Door het inleveren van de foto geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het
kosteloos gebruik en publicatie van hun foto door het gemeentebestuur van Middelkerke.
Het gemeentebestuur van Middelkerke voorziet op zijn beurt dat auteursnaam vermeld wordt bij elk
gebruik van de foto. Druk-, spel-, zet- elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet
ingeroepen worden als grond voor welke verplichting vanwege het gemeentebestuur Middelkerke.
Artikel 7: prijsuitreiking
Elke maand worden 3 winnaars bekend gemaakt: de winnaar van de beste foto, de beste foto van een
activiteit en de winnaar van de themafotowedstrijd.
Er wordt maximaal 1 prijs per domicilie per maand uitgereikt.
De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld door de informatiedienst. Tegen de uitslag
van de jury is geen verhaal mogelijk.
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Elke maand worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht. Alle maandwinnaars van het
afgelopen half jaar worden uitgenodigd naar een ontvangstmoment waar iedere winnaar een
geschenk ontvangt ter waarde van minstens 25 euro.
Het geschenk is niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
Artikel 8: reglementswijzigingen
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Indien de
omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht om dit
reglement te wijzigen.
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de
gemeentelijke website www.middelkerke.be.
Artikel 9: betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement wordt autonoom beslecht door het college
van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.
Artikel 10: privacy
In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het
gemeentebestuur de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de
gemeentelijke fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De
betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de
betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het
hiertoe een mail te richten naar info@middelkerke.be.
Artikel 11: contact
Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij de informatiedienst
Middelkerke via volgende kanalen:
E-mail: informatiedienst@middelkerke.be
Post: Informatiedienst tav fotowedstrijd, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
Telefonisch: 059 31 30 16 en vragen naar de informatiedienst
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.
Getekend op origineel door de secretaris, Pierre Ryckewaert en de voorzitter,.Michel Landuyt
Voor éénsluidend afschrift opgemaakt op 24/04/2014.
De secretaris

voorzitter

Pierre Ryckewaert

Michel Landuyt

Uittreksel notulenboek - zitting gemeenteraad op 24/04/2014

