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Reglement foto- en filmwedstrijd ‘Metselen voor de lens’ 
 

1. Organisator van de wedstrijd is de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek 

(KNB) te Velp. 

2. De wedstrijd staat open voor deelname door teams van vmbo-bouwleerlingen met hun 

docent(en) namens hun school. 

3. Door deelname aan de wedstrijd, aanvaardt ieder lid van het deelnemende team de 

volledige inhoud van dit reglement. Ieder team draagt verantwoordelijkheid voor de eigen 

inbreng. 

4. De deelnemers garanderen dat de film / foto intellectueel eigendom is van het 

deelnemend team en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of andere 

rechten van derden. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op 

auteursrecht of andere rechten van derden, vrijwaardt de inzender KNB jegens deze 

derden(n). 

5. De wedstrijd kent twee afzonderlijke categorieën: film en foto. 

6. In iedere categorie mogen per school maximaal vier inzendingen worden gedaan. 

7. Alle inzendingen moeten digitaal worden ingediend. Foto’s zijn minimaal 1 MB en filmpjes 

mogen niet langer duren dan 2 minuten. Het formaat is liggend. 

8. Aanmelden door de school / van een team via de docent vóór 15 maart 2021. 

9. Alle inzendingen moeten vóór 15 april digitaal worden aangeleverd via 

www.wetransfer.com bij secretariaat@knb-keramiek.nl o.v.v. voor- en achternaam van de 

deelnemer(s) en de naam van de school.    

10. De jury bestaat uit een communicatiespecialist, een metsel-aannemer, een jeugdige 

metselaar en een metseldocent van het vmbo en staat onder voorzitterschap van de 

directeur van KNB.  

11. De jury let er bij de beoordeling vooral op dat het metselvak en de metselopleiding zo 

mooi, creatief, informatief, inspirerend en wervend mogelijk worden gepresenteerd om 

daarmee de instroom naar het metselonderwijs te bevorderen. Daarnaast spelen de 

technische uitvoering en bruikbaarheid een rol. 

12. De jury doet vóór 30 april 2021 een bindende uitspraak. Over die uitspraak wordt niet 

gecorrespondeerd.  

13. De prijzen worden zo nodig tijdens digitale meetings uitgereikt.  

14. KNB maakt de winnende films en foto’s bekend via haar website en vermeldt de volledige 

naam van de winnaars. 

15. De inzenders behouden het auteursrecht op hun inzending, maar geven KNB en degenen 

met wie KNB samenwerkt een ongelimiteerde licentie, zonder compensatie, om de 

winnende foto’s en films te gebruiken voor promotionele doeleinden voor het metselvak 

en de metselopleiding. 

Velp, februari 2021 
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