Reglement Joop van de Wetering fotowedstrijd
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Fotowedstrijd voor individuele foto’s met een vrij onderwerp, voor alle leden
van de Fotobond Afdeling Zuid-Holland zuid.
Bij deze editie zal de jurering plaatsvinden op basis van foto’s op papier,
terwijl de openbare bespreking enige tijd later zal plaatsvinden op basis van
de digitale beelden via projectie op bioscoopformaat.
Iedere deelnemer kan maximaal 3 foto’s inzenden.
Foto’s op papier: bij voorkeur in het formaat 40/50 cm (met of zonder passepartout). Andere formaten zijn toegestaan. Achterop iedere foto dienen de
volgende gegevens te staan: lidmaatschapsnummer, naam en adres van de
maker, naam fotoclub en volgnummer (1,2 of 3).
Digitale beelden: kleurruimte sRGB, jpeg hoogste kwaliteit, formaat 1500
pixels langste zijde.
Naamgeving digitale beelden: Lidmaatschapsnummer-naam-volgnummer.
Voorbeeld: 1200000-Piet Kiek-1
De 20 beste foto’s worden geselecteerd.
De eerste prijs zal bestaan uit een geldprijs van € 100, de tweede prijs € 50
en de derde prijs € 25.
Voor de fotoclub met de meeste foto’s bij de geselecteerde 20 is er een
clubprijs van € 100 beschikbaar.
De jury bestaat uit 2 personen.
De sluitingsdatum voor inzending is maandag 27 november 2017
Inleveradressen voor de papieren versie:
- Eddie Dalm, Kievit 70, 3191 DH Hoogvliet telefoon 06-48107980
- Harry Sikkenk, Klaprooslaan 169, 3053 DM Rotterdam telefoon 0104181033
- Hans van Weelden, Slobbengorsweg 132, 3351 LH Papendrecht telefoon
06-53268256
(inleveren per club en na telefonische afspraak)
De foto’s dienen na afloop van de openbare bespreking te worden
meegenomen. Eventueel kunnen de foto’s nog opgehaald worden bij het
inleveradres.
De digitale versie dient (bij voorkeur via WeTransfer) opgestuurd te worden
aan: fotobondzhz@gmail.com
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare bespreking:
Datum: zaterdag (ochtend) 9 december 2017
Locatie: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam.
De jurytoelichting begint om 10.00 uur (zaal open 09.30 uur) en duurt
tot uiterlijk 13.00 uur en zal halverwege worden onderbroken door een
korte pauze. Ingeleverd werk van aanwezige inzenders wordt besproken.
De organisatie zal met de grootste zorg met het fotowerk omgaan maar kan
geen verantwoording nemen voor beschadiging, verlies of diefstal.
Deelnemers verklaren zich door deelname akkoord met deze
wedstrijdvoorwaarden.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
De organisatie berust bij Afdeling Zuid-Holland zuid van de Fotobond.

Papendrecht, 1 november 2017.

