BAK VAN BOEMELDONCK

Fotowedstrijd BAK – Reglement 2022
Foto’s
De BAK-fotowedstrijd is een wedstrijd waarin de mooiste aan
karnaval gerelateerde foto wordt gekozen.
-

De fotowedstrijd heeft geen specifiek thema. Alle foto’s dienen op
enige wijze te kunnen worden gerelateerd aan Boemeldoncks
karnaval. Wel wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën:
Optochten en Karnaval (foto’s niet zijnde gemaakte tijdens een van de optochten).

-

Ingezonden foto's moeten bestaan uit één beeld (collages etc. zijn uitgesloten van deelname).

-

Ingezonden foto's moeten door de deelnemer zelf zijn gemaakt.

-

De ingezonden foto's mogen niet uit een bewuste reclame-uiting bestaan. Dat het als het ware
het onderwerp van de foto is.

-

Deelnemers mogen hun foto's vrijblijvend een naam geven. Dit kan door de bestandsnaam aan te
passen of via een toelichting in de e-mail.

Inleveren foto’s
-

Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto's insturen.

-

Foto's moeten digitaal in een gangbaar bestandsformaat worden ingeleverd vóór 19 juni 2022.
Foto's die na deze datum worden ontvangen doen niet meer mee aan de fotowedstrijd.

-

De aanmelding bevat informatie over de naam, adres en telefoonnummer van de inzender. Het is
toegestaan om per foto een toelichting en/of titel op te nemen. Anoniem ingezonden foto’s
worden niet geaccepteerd.

-

De foto's kunnen digitaal opgestuurd worden naar het e-mail adres:
fotowedstrijd@boemeldonck.nl

-

Alle foto’s worden anoniem aan de jury aangeboden.

Jury
De foto’s worden door een vakjury gejureerd.
Alle foto’s worden voorzien van een uniek nummer, alleen het verantwoordelijke BAK-bestuurslid weet
welk nummer bij welke inzender hoort. Dit BAK-bestuurslid maakt geen onderdeel uit van de vakjury en
zal niet deelnemen aan de publieksjury. De namen van de winnende fotografen worden kort voor de
bekendmaking van de uitslag aan de jury medegedeeld.
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a. Vakjury
De BAK stelt een onafhankelijke vakjury in. De leden van de jury zijn uitgesloten van deelname.
De jury bestaat uit minimaal drie personen.
- De vakjury beoordeelt de foto’s op de volgende criteria:
a. Karnavalesk
b. Herkenbaarheid
c. Compositie
De jury bepaalt de eerste, tweede en derde plaats.
b. Slotbepaling
Over de uitslag van de BAK Fotowedstrijd kan niet nader worden gecorrespondeerd.
Winnaars
De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Overige:
Mogelijk worden de ingezonden foto’s ook in andere uitingen van de BAK gebruikt. Door deelname aan
de BAK Fotowedstrijd geeft de deelnemer hier ook automatisch toestemming voor. Wanneer de BAK
gebruik maakt van deze foto’s zal dit gebeuren onder naamsvermelding van de fotograaf.
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