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De uitsneden van de digitale bestanden dienen exact hetzelfde te zijn als die
van de afgedrukte foto’s, in de beeldverhouding 1x1, 2x3, 3x2 of 9x3.



Met betrekking tot de digitale versie van de foto’s:
per foto: zo groot mogelijk, maar max. 10 Mb.




JPEG kwaliteit 80% of hoger en kleurruimte sRGB.
Bestandsomschrijving: eerst het lidnummer van 7 posities, koppelteken, en
serievolgorde. Voorbeeld: 1901007-01 en 1901007-02.



De foto’s van de genomineerden kunnen enkel en alleen op de bespreekdag
worden meegenomen. Nazenden per post mogelijk als de eigen bijdrage in
de porti is voldaan.



Indien er geen bespreekdag gehouden wordt, zullen de foto’s ook per post
worden nagezonden nadat de bijdrage is voldaan.



Als de selectie deel uit gaat maken van de Salon Foto Nationaal, kunnen de
foto’s door de Taakgroep Wedstrijden en Exposities op groot formaat
afgedrukt worden. Na afloop van de expositie krijgen de exposanten bericht
waar en wanneer ze hun foto’s kunnen ophalen. Na de expositie(s) worden
de afdrukken eigendom van de exposanten, het bestuur kan een eigen
bijdrage in de printkosten vragen.



Onmiddellijk nadat de nominaties bekend zijn en na controles zullen de
makers door de coördinator worden ingelicht.
Na de selectieprocedure kunnen de geselecteerde beelden en beschrijvingen
van de exposanten op de website, nieuwsbrieven en via Facebook te zien
zijn.



Tot slot

De eerste selectie vindt plaats met de digitale inzendingen (zie de
kwaliteitseisen). Op de website van de Fotobond is een
inzendmogelijkheid. De jury selecteert een aantal nominaties en enkel die
makers van die series worden verzocht om binnen 14 dagen de geprinte
foto’s in te zenden.
Inzendingen per e-mail of via WeTransfer worden niet geaccepteerd.
De inzendperiode voor de digitale inzending wordt vermeld op de website
van de Fotobond en in de uitnodiging die persoonlijk wordt toegezonden.
Het adres voor inzending wordt tevens bekend gemaakt op de website
van de Fotobond en in de uitnodiging die persoonlijk wordt toegezonden.
De foto’s dienen te zijn afgedrukt op fotopapier met de buitenmaten van
minimaal een A4’tje en maximaal A3 en vierkante foto’s 29,7 bij 29,7 cm
of 42 bij 42cm.
De foto’s mogen op zuurvrij fotokarton van 1mm worden geplakt.
Op de achterkant dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
midden boven het lidnummer en het volgnummer in de serie.
De foto's dienen, samen met het volledig ingevulde inschrijfformulier en
een beschrijving van de serie in een verstevigde enveloppe te worden
aangeleverd en uiterlijk op de dag van de sluitingsdatum, aanwezig te zijn
op het inzendadres.
De beschrijving dient ter verduidelijking voor de jury en zal bij een
expositie voor de bezoekers na te lezen zijn en op de website gebruikt
kunnen worden.

afmeting bestandsgrootte

De selectie kan geheel of gedeeltelijk als rondreiscollectie worden
geëxposeerd op een aantal plaatsen in Nederland.
Kijk altijd nog even op de website van de Fotobond/Foto Nationaal of er
berichten over deze wedstrijd staan.
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