
Reglement Fotowedstrijd “Groninger Voorselectie Foto Nationaal 2020” 
FACT mag een viertal leden voordragen voor deelname aan Foto Nationaal 2020. Om hiervoor een 

eerlijke selectie te maken, organiseert FACT een onderlinge wedstrijd voor alle leden van de 

Groninger fotoclubs aangesloten bij de Fotobond. 

De leden kunnen één 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. 

De “Groninger Voorselectie Foto Nationaal 2020” winnaars worden voorgedragen voor Foto 

Nationaal 2020. 

Spelregels ‘Groninger Voorselectie Foto Nationaal 2020’ 

1. De wedstrijd staat open voor ieder lid van de fotoclubs aangesloten bij de Fotobond in de 

provincie Groningen. De inzenders mogen slechts met één serie deelnemen, ook als men lid is van 
meerdere fotoclubs. 

2. De jurering zal plaatsvinden op basis van uitsluitend digitaal ingeleverde foto’s. De bespreking 

vindt plaats op basis van deze digitale beelden. 

3. De 5 foto’s dienen samen met het inschrijfformulier (los meeleveren s.v.p.) opgestuurd te 

worden naar factgroningen@gmail.com . Indien gewenst mag een omschrijving toevoegen bij de 
serie.  

4. Naamgeving digitale beelden: Lidmaatschapsnummer_je naam_volgnummer.  

Voorbeeld: 1200000_PietKiek_1.  

5. Uiterlijk insturen voor 21 mei. Foto’s die later ontvangen worden worden niet meer 

meegenomen in de selectie.  

6. De ingezonden series zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De juryleden 

worden aangesteld door FACT.  

7. Bekendmaking uitslag is gepland op 10 juni. In verband met Corona zal het juryrapport op de 

Afdelingspagina van de Fotobond beschikbaar komen. De winnaars zullen geïnformeerd worden. 

8. Uiterlijk 15 juni zal de FACT de winnaars voordragen bij Salon Foto Nationaal 

Ingeval er winnaars zij die uit anderen hoofde een uitnodiging ontvangen voor Foto Nationaal 2020 
(BMK-ers en geselecteerden Foto Nationaal 2018) dan schuift de selectie evenzo vele plaatsen op. 

9. Uiterste inleverdatum digitale bestanden door winnaars Groningen voor de landelijke wedstrijd is 

van 1 juli-15 augustus. Inleveren bij het bestuur van FACT via factgroningen@gmail.com  

10. De inzenders dienen de auteursrechten van de ingezonden foto’s te bezitten en vrijwaren FACT 

van elke eventuele aanspraak door derden. FACT 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 Foto Nationaal 2020 ontvangen zijn vrij om deze serie in te 

sturen naar Foto Nationaal, maar het is geen verplichting. Men mag ook een andere serie of een 

aangepaste serie insturen naar Foto Nationaal. 

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 

FACT. De beslissing van FACT is bindend. 
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