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Fotowedstrijd ‘FotoRegionaal’ Reglement 2015
Doel

FotoRegionaal is een fotowedstrijd met het beste fotowerk
van de Noord-Brabantse vrijetijdsfotografen. De winnaars
van FotoRegionaal worden uitgenodigd hun werk insturen
naar de landelijke fotowedstrijd FotoNationaal 2015.

Doelgroep

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor amateur
fotografen, aangesloten bij de Fotobond afdeling 16 NoorBrabant oost.

Inzend termijn

van 15 april tot 1 mei 2015 dienen de foto’s ingeleverd te
worden op een van de bekend gemaakte adressen

Uitsluiting deelname Geen

Let wel, er kunnen speciale bepalingen van kracht zijn op de vervolg
wedstrijd Foto Nationaal. Zie hiervoor het reglement van deze wedstrijd.

Club of individueel

individueel

Aantal foto’s

Elke uitgenodigde fotograaf mag één portfolio van 5
opgezette foto's inleveren.

Kwaliteits eisen

Alleen verzorgd gepresenteerde foto’s worden toegelaten.

Thema

Het onderwerp is vrij, maar de collectie dient een
samenhang te vertonen of een serie te vormen

Aanvullende eisen

De collectie mag niet eerder zijn geaccepteerd. Er wordt
recent werk verwacht.
Het formaat van de foto's is vrij, met dien verstande dat de
foto's, inclusief passe-partout, de afmeting van 40 x 50 cm
moeten hebben. Meer foto's in één passe-partout gelden
als één foto.
Op de achterkant van elke foto dienen de volgende
gegevens te worden vermeld:
• presentatie volgorde,
• naam,
• adres,
• woonplaats,
• telefoonnummer,
• e-mailadres en het Bondslidmaatschapsnummer van de
fotograaf.
Op de voorkant van de passe-partout mag geen
naamsvermelding voorkomen.

Inzending

De ingezonden foto's dienen opgezet te zijn op dun
opzetkarton. Maximale dikte inclusief passe-partout is 3,5
mm. Collecties die hier niet aan voldoen kunnen worden
geweigerd.
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Retournering

De foto’s kunnen direct na de bespreking worden
meegenomen. Niet meegnomen foto’s kunnen na
correspondentie tot twee maanden na de presentatie
worden opgehaald bij één van de inlever adressen.

Prijzen

de 5 winnaars worden uitgenodigd om hun serie in te sturen
naar de landelijke fotobond wedstrijd FotoNationaal.
De winnaars moeten hun foto’s zelf naar de fotobond
opsturen.

Jury

Door de stuurgroep Noord-Brabant Oost van de Fotobond
wordt een jury samengesteld van 3 personen. Een
vertegenwoordiger van de stuurgroep zal als voorzitter van
de jury optreden.

Publicatierecht /
auteursrecht

De fotografen dienen de auteursrechten van de ingezonden
fotowerken te bezitten en dienen de Fotobond en/of de
organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak
door derden. De Fotobond zal de werken alleen gebruiken
in het kader van deze foto wedstrijd. Voor publicatie van de
gehele of gedeeltelijke collectie verlenen de auteurs
toestemming zonder enige vergoeding.
Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich door
deelname akkoord met dit reglement. In gevallen waarin dit
reglement niet voorziet beslist de stuurgroep in overleg met
de betrokkenen.

Verantwoordelijkheid

Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden
besteed, maar de organisatoren wijzen alle
verantwoordelijkheid van de hand ingeval van verlies,
diefstal en/of beschadiging bij inzending, vervoer,
terugzending en tijdens de exposities

