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Doel



Foto Individueel is een landelijke wedstrijd, gevolgd door een
bespreking en een expositie van de top van de ingezonden
werken.

Doelgroepen



Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle leden van de
Fotobond, al dan niet aangesloten bij een club.

Uitsluiting deelname



Inzendingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de
aanvullende eisen.

Verdere beperkende
bepalingen



Bij uitsluiting van een inzending zal de wedstrijdcoördinator
contact opnemen met de deelnemer.

Club of Individueel



Individueel

Genre of thema



Indien ingezonden kan worden voor een genre of thema zal dit bij
de uitnodiging op de website bekend worden gemaakt.

Inzending



Inzenden gaat alleen via de website van de Fotobond door op de
betreffende link te klikken.
U dient dan eerst te zijn ingelogd.
Kies voor “Foto Individueel”
Upload de foto(s) volgens de instructies op het scherm.
De dag na de sluitingsdatum van de wedstrijd, wordt deze
geblokkeerd voor deelname.
Afmeting bestandsgrootte liefst zo groot mogelijk, maar de langste
zijde niet groter dan 2000 pixels,
JPEG kwaliteit 80% of hoger,
Kleurruimte sRGB,
Bestandsomschrijving: eerst het lidnummer van 7 posities,
koppelteken, naam fotograaf (maximaal 30 posities), koppelteken
en dan de titel van de foto (maximaal 30 posities).
Voorbeeld: 1901007-Pietje Puk-Zonsondergang






Kwaliteitseisen








Aanvullende eisen



Max. foto's



De ingezonden beelden of een uitsnede daarvan mogen niet
eerder zijn ingezonden naar “Foto Individueel” of “Foto Online”.
Ingezonden foto’s mogen vrije maatverhoudingen hebben. Indien
de inzending in aanmerking komt voor een beeldafdruk op kosten
van de sponsor zal de beeldverhouding 1x1, 2x3,3x2 of 9x3
(panorama) moeten hebben, bij afwijkende beeldverhoudingen zal
er een witte of zwarte balk verschijnen op de afdruk.
Deelgenomen kan worden met twee digitale beelden.

Min. foto's



Eén digitaal beeld

Retournering



N.v.t.

Ranking



Foto’s worden als volgt geklasseerd:
o De jurypunten worden omgerekend naar een schaal van 100
punten.
o Foto’s met een score van 96 of meer punten krijgen goud met
ster, dat zijn 15 ranking-punten voor de prestatieonderscheidingen
o Foto’s met een score van 90 tot 96 punten krijgen goud, Dat
zijn 10 ranking-punten
o Foto’s met een score van 83 tot 90 punten krijgen zilver, dat
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Aantal juryleden



Eisen jury




Waardering







Publicatie uitslag



Publicatierecht
/auteursrecht*)











zijn 5 ranking-punten
o Foto’s met een score van 76 tot 83 punten krijgen brons, dat
is één ranking-punt
Als er in meerdere genres kan worden ingezonden zal dit geen
invloed hebben op de klassering: goud met ster, goud, zilver en
brons.
Uit de foto’s met een klassering goud met ster, goud en eventueel
zilver zal de jury 50 foto’s selecteren, die een representatieve
doorsnede vormen van deze topgroep, die zal worden
geëxposeerd. Dit zijn dus niet per definitie de 50 hoogst scorende
inzendingen.
Het Dagelijks Bestuur van de Fotobond zal, op voordracht van de
coördinator van de Taakgroep Wedstrijden en Exposities een jury
van 3 personen benoemen en een voorzitter van de jury.
Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
Indien een jurylid tevens lid van een club is, mag dit jurylid geen
foto’s jureren die zijn ingezonden door andere leden van zijn club.
Het betreffende jurylid wordt hiervoor vervangen door de
voorzitter van de jury.
Elk jurylid waardeert elk beeld met maximaal 10 punten.
Met drie juryleden is het theoretisch maximum per beeld daarmee
30 punten.
Dit bepaalt de ranking van de inzender in de wedstrijd, zoals
aangegeven onder ‘ranking’, door de score om te rekenen naar
een schaal van 100.
Uit de hoogst scorende foto’s per genre zal de jury één winnaar
kiezen.
Na jurering zullen de winnende beelden op de website te zien zijn.
De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's
te bezitten en dienen de Fotobond en/of de organisatoren te
vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.
De foto's zullen door de Fotobond niet commercieel worden
gebruikt tenzij daar met de fotografen een aparte overeenstemming over is gemaakt.
Voor een niet-commerciële publicatie van de ingezonden foto's
verlenen de auteurs toestemming zonder enige vergoeding.
Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.
Een selectie van de beste foto's kan worden geplaatst in het blad
‘In Beeld’ of ‘In Beeld Online’.
Deelnemers aan deze Foto Individueel verklaren zich door
deelname akkoord met dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
Taakgroep Wedstrijden en Exposities, al dan niet in overleg met de
betrokkenen.

Periode



2e kwartaal van het jaar.

Coördinatie



Coördinatie vindt plaats door de Taakgroep Wedstrijden en
Exposities.

*)Auteursrecht
Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die
inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief
karakter is gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.
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Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming
van de geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacyof financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien
minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de
betreffende ouders te hebben voor publicatie.
=
Voor een uitgebreide toelichting zie het Infobulletin 2011 “auteursrecht en portretrecht voor de
amateurfotograaf” BNFAV, Taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning, in het bijzonder blz. 13
(Expositie) en 14 (wedstrijden). Dit document is te vinden op
https://fotobond.nl/over-fotobond/veelgesteldevragen/ Leden: Auteursrecht, downloads.
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