Reglement

Limburg Foto 2022
Het bestuur van de Fotobond Afdeling Limburg organiseert de wedstrijd Limburg Foto 2022, met
daaraan gekoppeld een foto-expositie in Centre Céramique.
2. De wedstrijd Limburg Foto 2022 is een wedstrijd voor vrijetijdsfotografen. Eenieder die in 2021 lid
is van de Fotobond Afdeling Limburg (individuele leden en/of leden die zijn aangesloten bij een
fotoclub) kan meedoen aan de wedstrijd Limburg Foto 2022.
3. Er mogen per deelnemer maximaal 3 digitale foto’s worden ingezonden. Meerdere inzendingen
zijn niet toegestaan, ook niet als men lid is van meerdere clubs.
4. Eisen aan de foto’s:
Alle foto’s (al of niet gemanipuleerd) dienen geheel te bestaan uit eigen fotowerk en mogen
géén afbeeldingen of delen hiervan van anderen bevatten.
Er is géén thema of genre verbonden aan de wedstrijd, alle genres en thema’s zijn toegestaan.
De foto’s zijn recent werk van 2019 of later. De foto’s mogen al eerder zijn ingezonden voor
wedstrijden van de Fotobond, zoals Bondsfotowedstrijd, Foto Nationaal, Foto Individueel, Foto
Online, echter niet in de periode vóór 1 januari 2020.
Meerdere foto’s in één bestand gelden als één foto.
Op de foto mag géén naam van de fotograaf, titel of signering zichtbaar zijn.
5. Inzending:
De inzending is uitsluitend digitaal. Lever de maximale kwaliteit (aantal pixels) aan, waarbij de
minimale eis 4.000 pixels is voor de langste zijde van de foto.
De digitale bestanden dienen te worden ingezonden in JPEG-formaat en kleurruimte sRGB.
De bestanden zijn als volgt opgebouwd: lidmaatschapsnummer _ volgnummer _ titel foto.
De digitale bestanden dienen via WeTransfer te worden verstuurd in de periode 1 januari t/m
31 januari 2022 naar email limburgfoto2022@fotobondlimburg.nl
Let op: onvolledige inzendingen en/of te kleine bestanden worden uitgesloten van deelname!
6. Het selecteren van de foto's voor de expositie Limburg Foto 2022 geschiedt door een
onafhankelijke jury bestaande uit drie personen, die door het bestuur van de Afdeling Limburg en
Centre Céramique worden aangewezen. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep of protest
mogelijk.
7. Het bestuur van de Afdeling Limburg houdt zich het recht voor inzendingen, die niet aan de
wedstrijdvoorwaarden voldoen, te weigeren. Alle zaken waarin dit reglement niet voorziet worden
beoordeeld door het Afdelingsbestuur, dat daarop voor interpretatie zorgdraagt en een besluit in
deze neemt.
8. De ingezonden foto's mogen door de Fotobond Afdeling Limburg en Centre Céramique gebruikt
worden voor publiciteit in het kader van Limburg Foto (met naamsvermelding van de fotograaf).
De inzender dient over de auteursrechten van zijn werk te beschikken. Bij portretten dient de
fotograaf desgevraagd een schriftelijke toestemming van de geportretteerde te kunnen
overleggen.
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