
Reglement fotowedstrijd ‘Heroes’ 
 
Duur van de wedstrijd 
De wedstrijd loopt van 1 maart tem 31 mei 2012. Alle foto’s moeten ten laatste ingezonden 
zijn donderdag 31 mei 2012.  
 
Voorwaarden 
Iedereen kan deelnemen aan de fotowedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd is 
gratis.  
  
Thema 
Mijn helden zijn de sterke, maar tegelijk ook kwetsbare straatkinderen die blijk geven 
aan een buitengewone kracht in moeilijke situaties. 
Wie is jouw held(in)?   
De foto’s moeten betrekking hebben op het thema: ‘Heroes’.  
Foto’s die niet met dit thema gerelateerd zijn, of ongepaste foto’s worden uit de selectie 
genomen.  
 
Deelnemen 
Mail jouw foto naar heroes.specials@hotmail.com. Om geldig deel te nemen moet bij elke 
foto naam, e-mailadres en een korte titel toegevoegd worden. 
Als je een verhaal te vertellen hebt over je held, stuur dit door maximum 120 karakters. 
Er kan slechts 1 foto per persoon doorgestuurd worden. 
De beelden worden aangeleverd in JPG. De grootte van de foto’s moet minimum 1 MB 
en mag maximum 4 MB groot zijn. 
 
Stem en win 
Doe mee en stem op jouw favoriete foto via Facebook. 
Klik eerst op ‘Vind ik leuk’ op de Heroes facebook pagina om mee te stemmen. (Zie link 
facebook pagina rechts)  
Stem mee via Facebook * vanaf donderdag 12 april 2012  (=  Internationale Dag van het 
Straatkind) tem donderdag 31 mei 2012 en kies je favoriete foto.  
De persoon die	  de meeste ‘vind ik leuks’ kan verzamelen, wint bijgevoegde foto *, 
gesigneerd door Michèle Sennesael. Er komt slechts één foto in aanmerking om te winnen.  
(*formaat 60x40cm - print op dibond aluminium, 2 mm, voorzien van beschermlaag en ophangsysteem) 
* Stemmen kan enkel en alleen via Heroes Facebookpagina – overzicht foto’s: foto 
album: fotowedstrijd ‘Heroes’ photo contest 
 
Bekendmaking van de winnaar 
De winnaar zal hier op deze blog bekendgemaakt worden begin juni 2012.  
Hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd. 
 
Geschillen 
Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten 
van het reglement, Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch 
en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam en foto, alsook zijn 
identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied. 
 
Bij problemen bij het doorsturen van uw foto of vragen bij de wedstrijd, kan u mailen naar  
heroes.specials@hotmail.com. Vermeld in het onderwerp steeds 'Fotowedstrijd Heroes'. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


