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26e Festival International Nature Namur 

Van 9 au 18 oktober 2020 

Internationale Natuurfotowedstrijd van Namen 

Organisatie 

De 26e editie van de “Festival International Nature Namur” zal van 9 tot 18 oktober 2020 plaatsvinden; 

gedurende de hele gebeurtenis zullen de resultaten van de wedstrijd in het bioscoopcomplex Acinapolis 

en op de Citadel van Namen tentoongesteld worden, waar ontmoetingen en uitwisselingen voor 

beelden- en natuurliefhebbers mogelijk zullen zijn. 

De prijzen zullen op zaterdag 17 oktober 2020 uitgereikt worden in de aanwezigheid van fotografen en 

de juryleden. Professionele presentatoren zullen deze prijsuitreikingsavond hosten. De genomineerde 

fotografen zullen uitgenodigd worden over hun beeld te spreken. 

Doeleinden 

 Een groot publiek bewustmaken van de kennis en het respect voor de wilde natuur; 

 De diversiteit natuurbeelden en milieu aanmoedigen via een prijsuitreiking in het kader van een 

wedstrijd en een tentoonstelling van 10 dagen voor een zeer groot publiek; 

 De ontmoeting tussen amateurs en professionelen bevorderen op het moment van de 

prijsuitreiking. 

Wedstrijdregels 

Artikel 1: Algemene wedstrijdvoorwaarden 

De fotowedstrijd is open voor alle fotografen, alleen of in duo, amateur of professioneel, van alle 

leeftijden en uit alle landen, en dit ongeacht het materiaal dat gebruikt wordt. 

Worden uitgesloten: de organisatoren van het Festival en de juryleden. 

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; 
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- 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. 

Er wordt uiteraard rekening gehouden met de originaliteit en de aantrekkelijkheid van de foto, maar 

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

milieu criteria (geen veroorzaakte 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. behalve wat de 

categorie "Mens en Natuur" betreft (zie artikel 3). Voor deze categorie wordt een foto van een dier in 

gevangenschap aanvaard indien deze een duidelijke boodschap rond de mens-natuurrelatie levert. De 

voorkeur wordt gegeven voor natuurlijke houdingen. 

Artikel 2: Voorbereiding van de foto’s 

Het beeld moet met de originele foto overeenkomen, zonder toevoeging van enig element dat afwezig 

was op de scène en zonder er iets uit te verwijderen, zonder wijziging van het wazige, zonder trucage of 

enige techniek die de kijker zou kunnen misleiden en een verkeerd beeld van de natuur zou kunnen 

weergeven. Het beter kaderen is toegelaten tot 20% van de oppervlakte van het beeld. Bewerkingen 

moeten beperkt blijven tot het verwijderen van stof en de globale verbetering van het beeld (niveaus, 

witbalans…). Verzadiging benadrukken of vergroten moet gematigd blijven. De HDR, focus stacking en 

image overlay worden niet toegelaten. 

Artikel 3: Categorieën 2020 

De 10 volgende categorieën stellen foto’s voor die in de natuur genomen worden en waarvoor de 

menselijke tussenkomst gering is. 

 Andere dieren: alle andere klassen dan zoogdieren en vogels, zoals reptielen, kikvorsachtigen, 

vissen, arthropoden (insecten, arachniden, myriapoden, schaaldieren), weekdieren, 

stekelhuidigen, anneliden, cnidaria… 

 Flora: houdt alle plantsoorten in, onder andere wieren, mossen, varen maar ook korstmossen en 

paddenstoelen. 

 Mens en Natuur: aanwezigheid van elementen die met de mens te maken hebben. 

 Humor: scènes uit de natuur die grappig overkomen, die aan het lachen brengen. 

 Zoogdieren: foto's van land-, zee- en luchtzoogdieren. 

 Miniserie: een coherente reeks van 3 tot 5 foto's over een bepaald thema. 

 Jonger dan 18 jaar*: voor fotografen die na 15 augustus 2002 geboren zijn. 

 Natuur in beweging: houdt dieren, flora of landschappen in (bijvoorbeeld: aanvallende 

zoogdieren, roofvogels in duikvlucht, boom in een storm, lawine…). 

 Vogels: alle soorten vogels. 

 Landschappen: natuurbeelden over land, zonsondergang, zee, meer… 

*Voor deze categorie kan een toestemming van de ouders vereist worden. 

Opmerking: als een beeld in verschillende categorieën kan horen, heeft de fotograaf de vrijheid om de 

categorie te kiezen waarin hij/zij die inschrijft. De jury heeft echter het recht om deze keuze te 
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wijzigen, als dit de fotograaf kan bevoorrechten; dit betreft namelijk het uittrekken van een beeld uit 

een miniserie, met een uitzondering voor de categorie “Jonger dan 18 jaar.” 

Artikel 4: Inschrijving en verzending van de foto’s 

De inschrijvingen zijn vanaf 15 november 2019 open. 

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

De wedstrijd wordt op 15 augustus 2020 om middernacht afgesloten. 

De inschrijving zal in aanmerking genomen worden als alle hieronder vermelde rubrieken op een 

correcte manier ingevuld worden. 

Opmerking: de fotograaf mag geen foto voorleggen die al in een vorige editie van het Festival 

geselecteerd /beloond werd. 

Iedere deelnemer mag maximaal 8 foto’s en 1 miniserie indienen (een miniserie betreft een coherente serie 

van 3 tot 5 foto’s over eenzelfde thema). 

Elke fotograaf kan slechts één keer deelnemen. Indien deze zijn/haar kandidatuur wenst te wijzigen, 

wordt deze verzocht een mail naar volgend adres te sturen: info@festivalnaturenamur.be. Zijn/haar 

eerste inschrijving zal geschrapt worden en de nieuwe zal geregistreerd worden.  

Bij de inschrijving worden volgende inlichtingen gevraagd: 

- Naam en voornaam* 

- Geboortedatum 

- E-mail adres* 

- Telefoonnummer* 

- Postadres* 

- Vermelding “Ik aanvaard het reglement van de wedstrijd”* 

Worden ook gevraagd: 

- Het aantal foto’s* (alle categorieën samen, buiten de “miniserie”) 

- Het aantal foto’s voor de miniserie* (indien van toepassing) 

- Of het een eerste inschrijving bij de FINN betreft* 

- Of de fotograaf al voor de FINN geselecteerd werd* 

- Op welke manier hij/zij de FINN heeft leren kennen* 

Voor elke foto moet de fotograaf ook volgende rubrieken invullen: 

- Categorie* 

- Titel van zijn/haar foto* 

- Oriëntatie* 

- Opnameplaats* (zo precies mogelijk, d.w.z. plaats, lokaliteit, regio, land…) 

- Naam van de diersoort of de plantensoort in het Nederlands* als deze geïdentificeerd wordt of 

identificeerbaar is 

- Naam van de diersoort of plantensoort in het Latijn 

- Nuttige commentaren over de omstandigheden van de foto-opname* 

*Verplicht in te vullen 

Het uploaden van uw foto’s moet gebeuren als volgt:  

- in 1920 pixels (voor de langste zijde) 

- in licht gecomprimeerde JPEG kwaliteit 

mailto:info@festivalnaturenamur.be
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- zonder marge of tekst 

 

Opgelet, de beelden moeten als volgt genoemd worden: 

 

NAAM_Voornaam_Categorie_foto nr._Titel van de foto 

(Opmerking: accenten en leestekens in de nomenclatuur vermijden!) 

Voorbeelden: 

 WILLEMS_Emma_Zoogdieren_foto6_Als_de_lama_boos_wordt 

 JANSSENS_Louise_Miniserie_foto3_Zo_doen_de_paddestoelen 

Elke deelneming die op een correcte manier geregistreerd wordt zal per email bevestigd worden, zowel 

als door de verzending van een formulier (pas op, denk eraan uw spams te raadplegen!).  

Artikel 6: Jury en Prijzen 

De jury van de fotowedstrijd wordt samengesteld door vertegenwoordigers van de foto-, beeld- en 

natuursector. Zij vergaderen en kiezen een brede selectie van foto’s om de tentoonstelling van de 

Internationale Natuurfotowedstrijd van Namen tot stand te brengen. 

Om de prijzen toe te kennen, bekijkt de jury de originele foto’s die voor de selectie verzonden werden, 

terwijl het publiek de vergrote foto’s bekijkt van de tentoonstelling (“Publiekprijs”). De organisatoren 

zorgen voor het respect van de oorspronkelijke foto.  

In totaal worden twaalf prijzen uitgereikt: één per categorie, de “Grote Prijs” en de “Publiekprijs”. 

De prijzen zijn niet stapelbaar (met uitzondering voor de “Publiekprijs”). 

De jury heeft het recht één of verschillende prijzen niet toe te kennen, en één of verschillende speciale 

vermelding(en) toe te kennen. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. 

Behalve de prijzen die door de jury toegekend worden, wordt de “Publiekprijs” toegekend aan de foto 

die het grootst aantal stemmen van het publiek krijgt. 

Artikel 7: Selectie 

De deelnemers van de wedstrijd zullen persoonlijk per email eind augustus - begin september op de 

hoogte gebracht worden van hun selectie. In dit geval moet u ons volgende gegevens en inlichtingen ten 

laatste voor half september bezorgen: 

- Het equivalent bestand (kader, bewerking, enz.) in hoge resolutie (te gebruiken voor de grote 

afdrukken); 

- Het overeenstemmend RAW of JPEG bestand; 

- De metagegevens (body en lensmodel, focuslengte, sluitertijd, opening, ISO gevoeligheid…); 

- Contact (mail, blog, Facebook pagina) en nationaliteit. 

De jury heeft het recht een foto te diskwalificeren als deze niet voldoet aan de ethiek van het huidig 

reglement. 

Als u geen email ontvangt, betekent dit dat uw foto’s helaas niet geselecteerd werden. 
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Artikel 8: 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 publiceren in het kader 

van de tentoonstelling en de publicatie van de portfolio. Hij/zij laat ook het gebruik van de foto toe in het 

kader van de promotie van de fotowedstrijd en/of 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 tentoonstelling die met de wedstrijd samengaat, vindt tijdens het Festival International Nature 

Namur van 9 tot 18 oktober 2020 plaats. Die wordt ook het hele jaar door voorgesteld in het kader van 

de decentralisaties. Deze zijn tentoonstellingen die in verschillende gemeenten van België en in het 

buitenland georganiseerd worden om de foto’s te laten zien aan een publiek dat niet naar het Festival in 

Namen kon komen.  

Artikel 9: 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 van het Festival over het recht tot toegang, vraagstelling, 

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

op volgend adres: info@festivalnaturenamur.be.  

De betroffen gegevens kunnen niet onderworpen worden aan commercialisatie. 

Artikel 10: 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 de Franse 

tekst alleen gelden.  

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

www.festivalnaturenamur.be. 

Artikel 11: 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 aansprakelijk gehouden worden. 

mailto:info@festivalnaturenamur.be
http://www.festivalnaturenamur.be/
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Festival International Nature Namur 
Rue Léon François, 6-8 

5170 Bois-de-Villers 
Belgique 

Voor extra inlichtingen: 

 

 

 

 

 

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

Site internet: www.festivalnaturenamur.be 

Het reglement van de wedstrijd is beschikbaar in het Frans • Nederlands • Engels 
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