Reglement Fotowedstrijd Vijf met Samenhang 2018 Fotobond Afd. ZHZ
Afdeling ZHZ mag twintig leden voordragen voor deelname aan Foto Nationaal 2018 (verder te
noemen FN2018). Teneinde hiervoor een eerlijke selectie te maken, organiseert het
afdelingsbestuur een onderlinge wedstrijd voor alle leden van de Afdeling.
De leden kunnen een serie van 5 foto’s insturen die samenhang hebben, dus foto’s die een serie
vormen of één thema hebben. Het onderwerp/thema is vrij. Het begrip ‘serie’ zal breed
geïnterpreteerd worden.

Spelregels ‘5 met samenhang’
1. De wedstrijd staat open voor ieder lid van de Fotobond Afdeling Zuid-Holland zuid. De
inzenders mogen slechts met één serie deelnemen, ook als men lid is van meerdere
fotoclubs.
2. De jurering zal plaatsvinden op basis van foto’s op papier. De openbare bespreking vindt
plaats op basis van digitale beelden via projectie op bioscoopformaat.
3. De 5 foto’s dienen samen met het inschrijfformulier (los meeleveren s.v.p.), gebundeld per
fotograaf en per vereniging te worden ingeleverd (graag na telefonische afspraak) op één
van onderstaande adressen:
Eddie Dalm,
Kievit 70, 3191 DH Hoogvliet, 06-48107980
Harry Sikkenk
Klaprooslaan 169, 3053 DM Rotterdam, 010-4181033
Hans van Weelden
Slobbengorsweg 132, 3351 LH Papendrecht, 06-53268256
4. De meegeleverde stickers dienen, duidelijk ingevuld, geplakt te worden in de volgorde
zoals men het werk wil presenteren, midden boven op de achterkant van elk passe-partout.
5. Alhoewel de voorkeur van het bestuur uitgaat naar foto’s met buitenafmetingen 40 x 50
cm, is het formaat van de inzendingen vrij. (Binnen redelijke grenzen uiteraard). De foto’s
hoeven niet persé in passe-partout te worden aangeleverd, maar moeten wel voldoende
stevigheid hebben. Dus geen losse prints.
6. De beelden dienen ook digitaal aangeleverd te worden. Kleurruimte sRGB, jpeg hoogste
kwaliteit, formaat 1500 pixels langste zijde. Naamgeving digitale beelden:
Lidmaatschapsnummer-naam-volgnummer. Voorbeeld: 1200000-Piet Kiek-1.
De digitale beelden dienen te worden opgestuurd (bij voorkeur via WeTransfer) aan:
fotobondzhz@gmail.com.
Om het de organisatie iets makkelijker te maken, verzoeken we U met de digitale beelden
een digitaal contactvel mee te sturen (te maken in Photoshop) met een overzicht van de 5
aangeleverde beelden. Mocht dat op moeilijkheden stuiten dan mag U dit achterwege laten.
7. De ingezonden series zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit
twee juryleden. De juryleden worden aangesteld door het afdelingsbestuur.
8. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een openbare bespreking op zaterdagochtend 7
april 2018 in Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam. Aanvang 10.00
uur (Zaal open 09.30 uur) en duurt tot uiterlijk 13.00 uur. De bespreking zal worden
onderbroken door een korte pauze. Het werk van aanwezige inzenders + alle
geselecteerden zal worden besproken.
9. De foto’s dienen na afloop van de openbare bespreking te worden meegenomen door de
leden en/of de clubs. Wanneer dit onmogelijk is, kunnen foto’s nog worden opgehaald op
het inleveradres.
10. De nummers 1 t/m 20 ontvangen een uitnodiging voor FN 2018. Ingeval er bij de eerste 20
leden zijn die uit anderen hoofde een uitnodiging ontvangen voor FN (BMK-ers en
geselecteerden FN 2017) dan schuift de selectie evenzo vele plaatsen op.
11. Uiterste inleverdatum (zowel papier als ook digitaal): 27 maart 2018.
12. De geselecteerde series zullen op de website geplaatst worden:
https://fotobond.nl/afdelingen/afdeling-12-zuid-holland-zuid/
De inzenders dienen de auteursrechten van de ingezonden foto’s te bezitten en vrijwaren
de Afdeling van elke eventuele aanspraak door derden. De Afdeling zal de ingezonden
foto’s uitsluitend gebruiken in het kader van deze wedstrijd. Voor bovengenoemde
publicatie verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.
13. Degenen die een uitnodiging voor FN 2018 ontvangen zijn vrij om deze serie ‘5 met
Samenhang’ in te sturen naar FN, maar het is geen verplichting. Men mag ook een andere
serie of een aangepaste serie insturen naar FN.
14. Aan het ingezonden werk zal de uiterste zorg worden besteed, echter in geval van verlies,
diefstal en/of beschadiging wordt elke aanspraak van de hand gewezen.
15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De organisatie berust
bij het Afdelingsbestuur. De beslissing van het afdelingsbestuur is bindend.

