
 
 
 
I. Organisatie 
 
1. De wedstrijd wordt gezamenlijk georganiseerd door Soyons.net en View Photography 
Magazine. 
 
2. Het betreft een nationaal project ter promotie van de werken van studenten aan 
hogescholen voor fotografie. 
 
3. De organisatoren behouden zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit 
vereisen, de wedstrijd af te gelasten, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op 
enige vergoeding. 
 
II. Algemene voorwaarden tot deelneming 
 
1. De wedstrijd staat open voor nederlandstalige en franstalige studenten fotografie aan 
Belgische hogescholen. 
 
2. De deelnemer moet meerderjarig zijn. 
 
3. De deelnemer moet als regelmatige student ingeschreven zijn tijdens het academiejaar 
2008-2009. 
 
4. Elke afwijking van deze laatste voorwaarde moet worden voorgelegd aan de 
organisatoren. 
 
III. Inschrijving 
 
1. De inschrijving voor de wedstrijd is gratis. 
 
2. Elke deelnemer presenteert één fotografisch werk [dat uit verschillende foto's zal bestaan] 
en stelt hierover een dossier samen. 
 
3. Elk dossier bevat volgende elementen: 
 
a) het ingevulde inschrijvingsformulier, 
 
b) een fotocopie van de studentenkaart van de deelnemer, 
 
c) een cd-rom met de foto's onder de vorm van digitale bestanden. De cd-rom bevat de naam 
van deelnemer en is beschermd door een stevige omslag. 
 

De cd-roms moeten als volgt aangemaakt worden: 
- grootte van de bestanden: 20x30 cm. aan 300 dpi, 
- niet gecomprimeerd JPEG-formaat, 
- de bestanden zijn genummerd in de volgorde dat de foto's moeten verschijnen 
[b.v. 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg...] 

 
d) een attest van de onderwijsinstelling dat aantoont dat de deelnemer de cursussen volgt als 
regelmatig ingeschreven leerling voor het academiejaar waarin de wedstrijd georganiseerd 
wordt. 
 
4. Indien geselecteerd, moet het werk tentoonstellingsklaar zijn onder de vorm van afdrukken 
of van een installatie. Inschrijvingen zonder vermelding van de verzekeringswaarde zijn 
ongeldig. 
 



 
 
 
5. Het volledige dossier moet ten laatste op 21 september 2009 verzonden zijn, waarbij de 
poststempel als bewijs dient. 
 
6. De inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden op de internetsite 
www.emergingtalents.be onder de rubriek deelnemen. 
 
IV. Verloop van de wedstrijd 
 
1. De jury zal een selektie maken uit de ingezonden dossiers, zonder evenwel punten toe te 
kennen. 
 
2. Elk lid van de jury zal één werk kiezen dat hij wil patroneren. 
 
3. Eenzelfde werk kan door verschillende juryleden geselecteerd worden. 
 
4. De geselecteerde werken zullen integraal getoond worden op de site soyons.net en 
voorgesteld worden in View Photography Magazine vergezeld van de teksten van hun 
"peters". 
 
5. De weerhouden werken zullen tentoongesteld worden. 
 
V. Jury 
 
Samenstelling 
 
1. De juryleden worden aangeduid door de organisatoren. 
 
2. De jury is samengesteld uit professionelen uit de fotografiewereld: musea, instellingen, 
magazines, Belgische galeries. 
 
2. Wanneer, ondanks de genomen voorzorgen bij de samenstelling van de jury, zou blijken 
dat een jurylid: 

- verwant is aan een van de deelnemers, 
- of zijn docent geweest is, 

zal hij deze deelnemer niet kunnen patroneren. 
 
Bevoegdheden 
 
1. De jury beslist soeverein. 
 
2. Elk jurylid zal tussen de inzendingen een werk kiezen dat hij patroneert door middel van 
een tekst, waarin hij de redenen van zijn keuze motiveert. 
 
VI. Betwisting 
 
1. Elke betwisting betreffende de deelname aan de wedstrijd of een ander element dat 
hiermee verband houdt, moet gebeuren vóór de selektie door de jury. 
 
2. Tegen de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. 
 
3. In verband met de beslissingen van de jury kan noch schriftelijk, noch telefonisch 
gecorrespondeerd worden. 
 
 
 
 



 
 
 
4. Er is geen enkel beroep mogelijk tegen de organisatievoorwaarden, het verloop en de 
resultaten van de wedstrijd. Deelname impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de 
bepalingen van onderhavig reglement. De organisatoren beslissen over elk onvoorzien 
element uit het reglement. 
 
VII. Prijzen 
 
1. De prijs en de titel van laureaat wordt toegekend ten persoonlijke titel. 
 
2. Het door de laureaten gepresenteerd werk zal gepubliceerd worden in het magazine van 
Soyons.net. Het zal eveneens voorgesteld worden in View Photography Magazine. De 
gepubliceerde werken zullen vergezeld worden van de tekst van hun "peter". 
 
3. Elke laureaat zal zijn werk tentoongesteld zien. 
 
4. Eventueel zullen er prijzen zijn, ter beschikking gesteld door bereidwillige sponsors. 
 
VIII. Bekendmaking van de resultaten 
 
1. De bekendmaking van de laureaten zal plaats vinden tijdens de officiële vernissage van de 
tentoonstelling en in de magazines die quasi gelijktijdig met de tentoonstelling zullen 
verschijnen. 
 
2. De laureaten zullen vooraf verwittigd worden van hun selektie. 
 
3. De laureaten verbinden er zich toe aanwezig te zijn tijdens de vernissage. 
 
IX. Tentoonstelling 
 
1. De organisatoren zijn belast met de organisatie en de promotie van de tentoonstelling. De 
organisatoren behouden zich het recht voor, indien de omstandigheden dit vereisen, de 
tentoonstelling te annuleren zonder dat de deelnemers recht hebben op enigerlei 
schadeloosstelling. 
 
2. De werken zijn verzekerd tijdens de duur van de tentoonstelling. 
 
3. De organisatoren komen in geen enkel geval tussen bij het transport van de werken naar 
en van de tentoonstelling. 
 
4. De laureaten verbinden er zich toe hun afdrukken of installatie tijdig af te leveren en 
aanwezig te zijn tijdens de opbouw van de tentoonstelling. Zij zullen op voorhand verwittigd 
worden van de betreffende data. 
 
5. De organisatoren komen niet tussen bij verkoop van de tentoongestelde werken aan 
derden. De geïnteresseerde kopers zullen alleszins de gegevens van de kunstenaars 
bekomen en kunnen rechtstreeks contact met hen opnemen. Aan de deelnemers die wensen 
dat hun gegevens niet kenbaar gemaakt worden, wordt gevraagd dit te vermelden bij hun 
inschrijving. 
 
Voor elke bijkomende inlichting: 
View Photography Magazine 
EMERGING TALENTS 2009 
70, Emile Féronstraat 
1060 Brussel 
e-mail: info@emergingtalents.be 


