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Reglement  

"Serie 5-met-Samenhang" 2023 

Het bestuur van de Afdeling Limburg organiseert jaarlijks een wedstrijd seriematig fotograferen voor alle 

aangesloten clubleden en persoonlijke leden. Een jury selecteert de beste inzendingen en de betreffende 

fotografen worden door het bestuur van de Afdeling genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal 2023. 

 
 

Voor deze afdelingswedstrijd gelden de volgende spelregels: 

1. De afdelingsfotowedstrijd "Serie 5-met-Samenhang" staat open voor ieder bij de Fotobond Afdeling Limburg 
aangesloten persoonlijk- en clublid en dient te bestaan uit recent werk. 

2. De inzending bestaat uit één samenhangende serie van vijf beelden en dient te worden ingezonden in de 
periode: 

maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 2023. 
 

3. De naam van de digitale bestanden dient te zijn opgebouwd uit lidmaatschapsnummer-fotonummer-naam, 
waarbij het fotonummer de volgorde van de foto's in de serie aangeeft (bijvoorbeeld 1700123-1-Piet). 

4. De digitale versies van de foto's en het ingevulde inschrijfformulier dienen via WeTransfer te worden 
aangeleverd via mail 5metsamenhang@fotobondlimburg.nl. De digitale bestanden van de werken dienen 
te voldoen aan: JPEG formaat (maximaal 12 MB) en de langste zijde 1920 pixels. 

5. Inzendingen die niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname. 

6. Inzenders mogen met maximaal één serie deelnemen, ook al is men lid van meerdere fotoclubs. 

7. Een onafhankelijke jury, aangesteld door het afdelingsbestuur Limburg, beoordeelt de ingezonden werken. 
8. De inzenders van de series met de hoogste beoordeling ontvangen een certificaat. Deze fotografen worden, 

voor zo ver zij op basis van het reglement van Foto Nationaal niet automatisch een uitnodiging voor 
deelname ontvangen, door het afdelingsbestuur voorgedragen voor deelname aan Foto Nationaal 2023. 

9. De inzenders dienen over de auteursrechten van hun werken te beschikken, de Fotobond en de Fotobond 
Afdeling Limburg te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden en toestemming te verlenen voor 
publicatie zonder enige vergoeding. Bij publicatie vindt naamsvermelding plaats. 

10. Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door deelname akkoord met deze voorwaarden. In zaken 
waarin deze spelregels niet voorzien beslist het afdelingsbestuur. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd. 

 
 
 
De bekendmaking van de uitslag en de openbare bespreking van de inzendingen vindt in de tweede helft van 

april 2023 plaats.  
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