
GoodPlanet ‘Young Reporters for the environment 2023’

Wedstrijdreglement

● Ben je tussen de 11 jaar en 25 jaar op 12 mei 2023, dan kan je deelnemen aan de wedstrijd.

● De inzending neemt de vorm aan van:

○ Journalistiek artikel

○ Podcast

○ Foto – 3 subcategorieën

■ Reportage foto

■ Foto verhaal

■ Milieucampagne foto

○ Reportage video

○ Milieu campagne (muziek) video 

● De thema’s van de wedstrijd zijn biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, en vervuiling.

Met nadruk op biodiversiteitsverlies.

● Je kan individueel, in groep of als klas deelnemen.

● Als individu kan je slechts aan één wedstrijdcategorie deelnemen. Men kan ook in groep

deelnemen aan de wedstrijd. In dat geval wordt de groep beschouwd als “de auteur”. De

leden van de groep moeten allen binnen dezelfde leeftijdscategorie vallen en de leeftijd van

de oudste deelnemer telt.

● Je kan klassikaal deelnemen. Daarnaast kan je als klas ook in verschillende

wedstrijdcategorieën deelnemen. Let er wel op dat de groepen verschillend zijn zodat er

niemand in meerdere groepen mee doet. Iedere groep kan slechts aan één

wedstrijdcategorie deelnemen.

● Om deel te nemen aan de wedstrijd registreer je je eerst via de website van GoodPlanet:

http://www.goodplanet.be/yre/nl/

● Volgende gegevens dienen vermeld te worden:

○ Identificatie (naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail)

○ Geboortedatum

○ Indien klassikaal: klas, naam leerkracht, adres school
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● De uiterlijke datum om in te dienen is 17 maart 2023, 24.00 uur. De inzendingen moeten

naam, voornaam, geboortedatum en wedstrijdcategorie vermelden

● Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van GoodPlanet Belgium en externe juryleden

beoordeelt of de inzendingen (artikel, foto, video of podcast) voldoen aan de hand van

volgende criteria:

○ Structuur: heldere probleemstelling, krachtige opbouw;

○ Correcte, evenwichtige en objectieve verslaggeving;

○ Haalbaarheid van een eventuele voorgestelde oplossing;

○ Originaliteit van de inhoud;

○ Of de vooropgestelde thema’s behandeld worden, en er een link is met

één/meerdere SDG’s

● De jury kiest meerdere winnaars per wedstrijdcategorie (artikel, foto, video, podcast) en

per leeftijdscategorie. De selectie van de winnaar gebeurt op basis van de inzendingen die

tijdig   ontvangen werden en rekening houdend met de hierboven beschreven criteria. De

winnaar wordt hiervan per e-mail verwittigd. Bij onvoldoende kwalitatieve inzendingen kan

de jury beslissen om geen winnaar te selecteren.

● De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren vanaf midden april 2023. Er zullen prijzen

en beloningen voorzien worden voor de auteurs van de winnende artikels, foto’s, video’s op

podcasts. De datum van bekendmaking en de te winnen prijzen worden gecommuniceerd

via de website en andere communicatiekanalen van GoodPlanet.

● De deelname aan de wedstrijd is gratis. De deelname houdt in dat men zich akkoord

verklaart met alle punten uit het reglement.

● Winnaars van de Belgische wedstrijd kunnen vervolgens ook deelnemen aan de

internationale wedstrijd. Hoe dat in z’n werk gaat wordt dan meegedeeld.

● Toestemmingsverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van

video's/foto's/ingezonden artikelen.

Wanneer u zich aanmeldt voor deze wedstrijd, gaat u ermee akkoord dat wij uw

persoonsgegevens kunnen verwerken die in het inzendformulier zijn verstrekt en tijdens de

wedstrijd aan ons zijn verstrekt. We verwerken de gegevens zodat we uw deelname kunnen

registreren, de inzending kunnen beoordelen, opslaan wat u hebt ingediend en uw

inzending op (inter)nationaal niveau kunnen publiceren. Noodzakelijke toestemming,

bijvoorbeeld voor het fotograferen van kindergezichten, valt onder de verantwoordelijkheid

van de deelnemers en moet daarom worden gevraagd. Alle winnaars van de 1e, 2e en 3e

plaats worden opgeslagen in onze archieven en gebruikt om de winnaars en het

programma te promoten.
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● Auteursrechten

Het is verboden om de rechten van auteursrechtelijk beschermde muziek, foto's en tekst te

kopiëren of anderszins te schenden, zonder schriftelijke toestemming van de houder van

het auteursrecht. Het verkrijgen van muzieklicenties om het gebruik van auteursrechtelijk

beschermd materiaal toe te staan, zelfs voor een video zonder winstoogmerk, kan

problematisch zijn. Als zodanig wordt ten zeerste aanbevolen om geen auteursrechtelijk

beschermde muziek te gebruiken in een video-item.

Als alternatief kunt u uw toevlucht nemen tot de YouTube Audio Library, die royaltyvrije

tracks aanbiedt die beschikbaar worden gesteld voor elk creatief doel zonder

winstoogmerk, en waarvoor geen schriftelijke toestemming van de rechthebbende vereist

is.

● GoodPlanet Belgium vzw doet er alles aan om de wedstrijd zonder problemen te laten

verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, dan neemt de jury

hieromtrent een beslissing. De deelnemer ontslaat GoodPlanet Belgium en de juryleden

van alle verantwoordelijkheid en ziet tevens af van elke vorm van schadevergoeding.

Contact:

GoodPlanet Belgium, www.goodplanet.be/yre

Young Reporters for the Environment (YRE) is een internationaal gerenommeerd programma van

de FEE waaraan meer dan 40 landen deelnemen.
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