
“De Bouchon vzw”
Reglement fotowedstrijd

Artikel 1: Principe
De Bouchon wil iedereen aanzetten om tijdens of buiten z’n verlof in België of 
elders in de wereld originele foto’s van petanque te nemen en deze digitaal 
via Bpost op te sturen.
Ieder lid kan meedingen in 3 categorieën:

• de meest originele foto mbt petanque
• de beste foto in de categorie petanque (veld, spelers, affiche, ballen, 
  enz...)
• de mooiste selfie met petanque als onderwerp (maker van de foto 
  moet op de selfie staan)

Geen verplichting om aan alle 3 de categorieën deel te nemen.

Artikel 2: Wie kan deelnemen?
De wedstrijd staat open voor alle leden van De Bouchon.

Artikel 3: Termijn
De wedstrijd loopt van 14.03.2020 tot en met 14.10.2020.

Artikel 4: Inzending deelnames
De foto’s kunnen enkel toegestuurd worden via een
postkaart gemaakt met behulp van de Bpost App. Zo wordt door iedere deel-
nemer gebruik gemaakt van hetzelfde  formaat (16,7cm x 12cm).
(Als u naar de App Store of Google Play surft en in de zoekfunctie 'Mobile 
Postcard' ingeeft, komt u terecht op de gratis applicatie van Bpost. Zodra u ze 
op uw smartphone gedownload hebt, kunt u aan de slag na het aanmaken 
van een account!)

De postkaart(en) verstuur je via je smartphone, tablet of PC. Op de achter-
kant van de postkaart schrijf je in het kort de plaats waar de foto werd geno-
men, de datum en je naam. Foto’s van vroeger komen niet in aanmerking.
Belangrijk:
Enkel originele foto’s zijn toegelaten. Het bewerken van de foto op de 
computer met alle mogelijke technische app’s is niet toegelaten.
De foto moet puur zijn!
Enkel één foto op een postkaart, want indien je wil kan je er verschillende 
op zetten. Bij discussie kunnen we de gebruikte foto opvragen als bewijs.



Artikel 5: Aantal deelnames
Elke deelnemer mag max. 3 postkaarten doorsturen.

Artikel 6: Versturen deelnames
Alle postkaarten dienen verstuurd te worden naar:

De Bouchon vzw
t.a.v. Guido Meire, voorzitter
Kapelrie 19
8490 Varsenare

Alle ingestuurde postkaarten worden zo snel mogelijk uitgehangen in het lo-
kaal zodat iedereen de foto’s kan bewonderen of bekritiseren.
(Verwijderen is ten stelligste verboden.)

Artikel 7: Jury
Een jury van 3 mensen zal uit alle ingestuurde postkaarten
de beste 3 foto’s selecteren.
Geen enkel jurylid mag lid zijn van De Bouchon!

Artikel 8: Prijs
De winnaars worden beloond met een prachtige prijs. Zij dienen het volgend 
seizoen geen lidgeld betalen.
De winnaars ontvangen hetzelfde lidmaatschap als in 2019.

Artikel 8: Winnende foto’s
De winnende foto’s worden eigendom van de club en worden eventueel uit-
gehangen in het clublokaal.

Veel succes!
Het Bestuur.


