Fotowedstrijd “Schaal Sels Merksem” / “Antwerp Port Epic”
2018
Reglement
1. De Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw organiseert in samenwerking met de
Koninklijke Fotoclub Merksem vzw. een digitale fotowedstrijd met als onderwerp de
twee wielerwedstrijden “Schaal Sels Merksem 2018” en de “Antwerp Port Epic 2018”.
2. Deze wedstrijd staat open voor alle fotografen die op 26 augustus 2018 en / of 2
september 2018 foto’s maken van deze wedstrijden en/of het randgebeuren. Dus
voor alle duidelijkheid: er is één fotowedstrijd, met beelden van één of beide
wielerkoersen, naargelang de inspiratie van de auteur.
3. Uit alle ingezonden werken zullen 9 foto’s bekroond worden:
a. De 4 beste actiefoto’s: geven het sportieve aspect van de wedstrijden weer
b. De 4 beste sfeerfoto’s: van de wedstrijden en of het randgebeuren
En een speciale prijs van de Koninklijke Fotoclub Merksem.
4. Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.
5. De jury wordt samengesteld uit leden van het organiserend comité van de Schaal
Sels/Port of Antwerp Epic en bestuursleden van de Koninklijke Fotoclub Merksem.
6. Gegevens:
a. Aantal werken:
max. 4 per auteur, alle onderwerpen (3a-3b) samen.
b. Beeldresolutie:
digitale beelden, liefst 1080 pixels aan de vertikale zijde.
c. Grootte in megabyte: max. 2 mb per foto.
d. Beelden:
uitsluitend in “jpg” formaat, in kleur of zwart-wit.
e. Sluitingsdatum inzendingen: 8 september 2018, 24.00u
f. Winnaars:
worden verwittigd voor 30 september 2018
7. Elke deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de auteursrechten die eventueel van
toepassing zijn op haar/zijn ingezonden werken, speciaal wat betreft de toestemming
van de afgebeelde perso(o)n(en) en/of voorwerp(en), zoals bepaald in de wetgeving
over de privacy. De opnamen moeten volledig van de hand van de inzender zijn.
Reproducties of foto’s van vorige wedstrijden zijn niet toegelaten.
De inzendingen moeten als attachment (of WEtransfer) binnengezonden worden
(voor 8 sept 2018) naar volgend email-adres: sels@kfmfoto.be
8. Elke inzending moet vergezeld zijn van de volgende informatie:
a. Naam en adres van de auteur
b. E-mail-adres en/of gsm nummer
c. De bestandsnaam = naam voornaam - volgnummer. Voorbeeld:
Janssens Jan-1.jpg , Janssens Jan-2.jpg, …enz
d. De foto’s moeten niet als behorend tot één van de categorieën (3a ,3b)
worden ingezonden (actie of sfeer), de jury beslist in welke categorie een foto
bekroond wordt.
9. De jury bekroont geen inzendingen van bestuursleden of juryleden van de
organiserende verenigingen. Een deelnemer kan slechts 1 prijs winnen.
10. De jurering is niet openbaar. De beslissingen van de jury zijn bindend.

11. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement.
12. Voor de winnaars: in elke categorie zijn er 4 waardebons te winnen, van 100, 50, 25
en 25 euro respectievelijk. Daarnaast wordt ook een KFM-prijs toegekend!
13. Behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de auteur, heeft de organisator het recht om
de ingezonden werken te reproduceren in het kader van de promotie van toekomstige
edities van de Schaal Sels/Port of Antwerp Epic en aanverwante wedstrijden.
14. Niet voor 31/12/2018 afgehaalde prijzen, blijven eigendom van de inrichters.
15. Fototip: niet alleen aan de aankomst of het vertrek kunnen mooie foto’s gemaakt
worden!; bestudeer eerst het parcours en kies jouw favoriete plaats op :
http://www.schaalsels.be/ (Het definitieve parcours wordt gepubliceerd in de dagen
voor de wedstrijd)
16. De inrichters wensen iedereen veel kijk- & fotoplezier toe tijdens de wedstrijden !

