Beelden zeggen soms meer dan woorden! En over zorgboerderijen horen we vaak niks dan lovende
woorden: van de zorggasten, hun omgeving, begeleiders.. die het allemaal zo waardevol vinden dat
zorggasten kansen krijgen op een zinvolle dagbesteding.
Maar… we zoeken ook nieuwe “beelden” van zorgboerderijen. En wie beter dan jullie
zorgboerderijen zelf kunnen deze kracht van de zorgboerderij in beeld brengen?!
Daarom lanceren we een fotowedstrijd! Concreet kan je een foto insturen in volgende 2 categorieën:

-

Zorgboerderij in actie
Warme sfeer op de zorgboerderij

Er worden 2 winnaars (eentje per categorie) gekozen en daarnaast zal er ook een publieksprijs zijn!
De winnaars krijgen een lekkere mand met streekproducten + een uitvergrote versie van de
winnende foto!

Hoe werkt het?
-

-

Deelnemen kan tussen 1 mei en 6 juni 2021
Verstuur je foto via de Facebookpagina van Steunpunt Groene Zorg (via een privé
messengerbericht) of door een mailtje te sturen naar svanlooveren@groenezorg.be
o Niet vergeten: foto in bijlage meesturen, aangeven voor welke categorie je
deelneemt + korte uitleg van 1-2 zinnen bij de foto
Elke zorgboerderij kan 1 inzending per categorie sturen.
Deelnemen kan enkel door zorgboerderijen in het netwerk van Steunpunt Groene Zorg
Je hoeft hiervoor geen professionele fotograaf te zijn, een foto met gsm kan ook perfect!
Zorg er wel voor dat het beeld scherp is.
De foto mag zowel nieuw zijn, als eentje van het (recente) verleden.
Let op: de personen op de foto dienen akkoord te zijn. Indien zij jonger zijn dan 16 jaar, is
ook toestemming van een ouder nodig.

Gewonnen?
-

Er worden 3 winnaars verkozen: per categorie wordt een winnaar uitgekozen. Daarnaast zal
er via de Facebookpagina ook een publieksprijs gekozen worden.
De winnaars worden gekozen op 1 juni en persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijs zal in
een van de weken daarop volgend bezorgd worden.
De winnende inzendingen zullen op onze Facebookpagina bekend gemaakt en gedeeld
worden.

Algemene voorwaarden (deelnemer gaat hiermee akkoord door deelname):
-

-

-

-

Door deelname geef je toestemming tot de verwerking van de door jou verstrekte
persoonsgegevens. Je gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan
derden verstrekt. SGZ mag de verstrekte persoonsgegevens publiceren naast de door een
deelnemer ingezonden foto(s) en in het kader van de bekendmaking van de winnaar via de
eigen website/Facebookpagina en nieuwbrief en zal de gegevens van de deelnemers
behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de fotowedstrijd ofwel ouder te zijn
dan 16 jaar, ofwel de schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder of voogd om
deel te mogen nemen.
SGZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto’s
mogelijk (verder) wordt gepubliceerd.
SGZ is gerechtigd om de foto’s openbaar te maken en/of te gebruiken in zijn
communicatiekanalen (website, facebookpagina, brochures,..). In geen geval ontstaat door
dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.
De foto’s zullen echter nooit zonder toestemming van de eigenaar gebruikt kunnen worden
door derden.
Voor de digitale fotowedstrijd geldt dat SGZ voor deelname hieraan geen kosten in rekening
zal brengen. Omgekeerd draait SGZ ook niet op voor eventueel gemaakte kosten.
Steunpunt Groene Zorg streeft naar een zorgvuldig beheer van de foto's, maar kan geen
volledige controle uitoefenen op de foto’s. Steunpunt Groene Zorg aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of
onrechtmatigheid (inclusief onrechtmatig gebruik door derden) van de foto’s.

