TEMSE DOOR HET OOG VAN DE FOTOGRAAF 2020
Temse is al sinds de 19de eeuw een toeristische trekpleister, met de Schelde als slagader. De jongste
decennia worden gekenmerkt door een ware stroomversnelling. De bezoekcijfers liegen er niet om. De
mobilhomeparking is een revelatie, die toeristen vanuit alle windstreken uit Vlaanderen en Nederland
naar Temse brengt.
In 2019 organiseerde Toerisme Temse i.s.m. het Gemeentebestuur een toeristische fotowedstrijd, en
het succes daarvan - naar kwaliteit en kwantiteit - heeft geïnspireerd tot een vervolg.
Temse heeft vele troeven, die ondertussen bekend zijn tot ver buiten onze regio. Maar onze gemeente
kent zonder twijfel nog heel wat bijzondere, nog onbekende plekjes, die de moeite waard zijn om te
ontdekken. Op deze stelling zoeken Toerisme Temse en het Gemeentebestuur een antwoord. Iedereen
is welkom voor deelname!
Wedstrijdreglement:
1. Onderwerp: ‘verborgen parels' in Temse
2. Voorwaarden waaraan de foto's moeten voldoen:
-

elke deelnemer mag maximum 3 werken inleveren

-

collages en digitale manipulaties worden geaccepteerd

-

alleen horizontale foto's worden toegestaan

-

bestandsvorm jpeg/jpg - kortste zijde minimum 2 000 pixels
elke inzending dient benoemd te worden met: naam_titel (vb. KarinJanssens_Mist)

3. Het copyright van alle ingediende afbeeldingen blijft eigendom van de copyrighthouder. Toerisme
Temse behoudt zich echter het recht voor om, zonder vergoeding, de ingediende afbeeldingen te
gebruiken voor publicatie, promotionele doeleinden en op de gemeentelijke sociale media. Er wordt
tevens een tentoonstelling van de genomineerde foto's gepland.
4. De foto's worden beoordeeld op volgende criteria: impact, idee, techniek en compositie.
5. De jury bestaat uit vrijwilligers met ruime fotografie-ervaring.
6. De 20 beste foto’s en één ultieme laureaat worden bekendgemaakt tijdens de opening van het
toeristisch seizoen op 21 maart 2020. Zij ontvangen een diploma en een mooi prijzenpakket.
7. De deelname is gratis.
8. De digitale bestanden kunnen uitsluitend ingestuurd worden tussen 1 februari en 1 maart 2020
via WeTransfer of per mail naar toerisme@temse.be.

