FOTOWEDSTRIJD SAMENVATTING
•

Inzendingen van Fodo‐leden en mentoraat‐leden kunnen uitsluitend digitaal worden opgestuurd
naar: p.oolders@chello.nl.

•

Inzenden van foto(‘s) is mogelijk van 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2012. Te laat
ingezonden foto’s worden geweigerd.

•

De afmeting van de foto ligt tussen de [2000 en 3000] pixels aan de breedste zijde. De
bestandsgrootte van de foto is maximaal 4 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen
worden automatisch uitgesloten van deelname.

•

De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam van de maker.

•

Per deelnemer mogen maximaal 2 foto’s worden ingezonden. Foto’s die zijn samengesteld uit
meerdere opnamen worden niet geaccepteerd.

•

De foto’s mogen zowel in kleur als in zwart‐wit zijn.

•

De foto’s mogen digitaal bewerkt zijn.

•

Het onderwerp is vrij.

Er zijn mooie prijzen te winnen

DE KLEINE LETTERTJES
1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
•

Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze
wedstrijdvoorwaarden in.

•

De foto mag niet eerder voor een andere prijsvraag zijn ingezonden.

•

De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de
wedstrijdvoorwaarden voldoen

•

Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname
uitgesloten.

•

De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na
inzending.
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•

Inzendingen worden binnen 2 weken na de uitslag van de wedstrijd uit de database van de
wedstrijdorganisatie verwijderd.

2. JURERING EN PRIJS
•

De jury bestaat uit drie personen te weten Raymond Rutting, Sacha de Boer en Brian Satoer. De
jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin een bijzondere rol.

•

•

Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:
o

de fotografische kwaliteit;

o

de originaliteit c.q. creativiteit;

De jury is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de
wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft. De beoordelingen van de top‐3 worden bekend
gemaakt op de clubavond van 14 november en (een samenvatting van) het juryrapport wordt
op www.fodo.nl geplaatst

•

Jurering geschiedt uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.

•

De beste foto per deelnemer dingt mee naar een prijs.

•

De wedstrijd kent 3 winnaars (1e, 2de en 3de plaats). De winnaars worden persoonlijk op de
hoogte gesteld en daarna bekend gemaakt op de clubavond van 14 november en op
www.fodo.nl.

•

De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de
winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.

•

De winnaars stemmen in met publicatie van de winnende foto’s op www.fodo.nl, zonder
daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.

•

Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

TERMIJN:
Inzendtermijn: 1 oktober 2012 tot en met 31 oktober 2012.
Uitslag: 14 november (op clubavond). Hier worden alle ingezonden foto’s getoond.
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