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Reglement 

"Serie van 5 met Samenhang" 2017 
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 zullen door het bestuur van de Afdeling worden genomineerd voor deelname aan Foto Nationaal. 

Foto Nationaal is een fotosalon met het beste seriematige fotowerk van de Nederlandse vrijetijdsfotografen. 

Deelname hieraan is uitsluitend mogelijk op uitnodiging. 

Voor deze afdelingswedstrijd gelden de volgende spelregels: 

1. De afdelingsfotowedstrijd "Serie van 5 met Samenhang" staat open voor ieder bij de Fotobond Afdeling Limburg 

aangesloten persoonlijk- en clublid. 

2. De serie “5-met-Samenhang” dient te bestaan uit recent werk, vormt één serie met één thema en bestaat uit vijf foto’s. 

3. De foto's dienen deugdelijk verpakt en voorzien van het (volledig ingevulde) inschrijfformulier te worden ingezonden 

naar of afgegeven bij het Huis voor de Kunsten te Roermond in de periode: 

maandag 20 maart 
t
/m vrijdag 24 maart 2017 

4. De bij deze wedstrijd behorende stickers dienen volledig en correct te worden ingevuld en te worden bevestigd op de 

achterzijde (midden / boven) van de foto's. De stickers geven de presentatievolgorde van de foto's aan. 

5. Het formaat van de foto’s is vrij. De foto's dienen te zijn voorzien van passe-partouts met een buitenafmeting 40x50 cm, 

zonder naamsvermelding aan de voorzijde. Meerdere foto’s in één passe-partout gelden als één foto. 

6. Bij de inzending dient een Cd-rom te worden gevoegd met de digitale versie van de foto's. 

De uitsnede van de foto's bij de digitale bestanden moet exact hetzelfde zijn als bij de afgedrukte foto's 

De naam van de digitale bestanden dient te zijn opgebouwd uit lidnummer-fotonummer waarbij het fotonummer de 

volgorde van de foto's in de serie aangeeft (bijv. 1725051-1 / 1725051-2 / enz.). 

7. Inzendingen die niet (volledig) aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgesloten van deelname. 

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

9. De inzonden werken worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, aangesteld door het afdelingsbestuur Limburg. 

10. De inzenders van de series met de hoogste beoordeling ontvangen een certificaat. 

Deze fotografen zullen, voor zo ver zij op basis van het reglement van Foto Nationaal 2017 (www.fotobond.nl) niet 

automatisch een uitnodiging voor deelname ontvangen, door het afdelingsbestuur worden voorgedragen voor deelname 

aan Foto Nationaal 2017. 

11. De inzenders dienen over de auteursrechten van hun werken te beschikken, de Fotobond en de Afdeling Limburg te 

vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden en toestemming te verlenen voor publicatie zonder enige 

vergoeding. Bij publicatie zal naamsvermelding plaatsvinden. 

12. Aan de ingezonden werken zal de uiterste zorg worden besteed. 

Elke aanspraak in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging wordt van de hand gewezen. 

13. 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 zal medio april plaatsvinden. 

De inzenders van de beste series worden door het afdelingsbestuur voorgedragen om uitgenodigd te worden 

voor deelname aan Foto Nationaal 2017. 

Uitnodiging tot deelname aan Foto Nationaal 2017 geschiedt door de Fotobond. 


