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Wedstrijdreglement 
1. De Fotobond Afdeling Limburg (Nederlands-Limburg), het Verbond van Limburgse Fotokringen (Belgisch-

Limburg), de Deutscher Verband für Fotografie (Rheinland) en Het Huis voor de Kunsten Limburg organiseren 
samen een Euregionale Fotowedstrijd met als thema: ‘(OVER)BRUGGEN’. 

2. Deelname aan de fotowedstrijd staat open voor vrijetijdsfotografen die zijn aangesloten bij één van de in 
artikel 1. genoemde organisaties voor vrijetijdsfotografie. 

3. Er kunnen alleen kleur- en zwart/wit foto’s worden ingezonden. Zowel analoog als digitaal vervaardigde foto’s 
zijn toegestaan. 
Het werk moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. de foto’s dienen expositieklaar te worden ingeleverd in passe-partout; 
b. de maten van de passe-partouts dienen 40 x 50 cm te zijn; 
c. de voorzijde van het werk mag geen naamsvermelding van de maker bevatten. 

4. Er kan ingezonden worden in de categorie ‘individueel’ en ‘serie’. Per deelnemer kunnen maximaal 5 
individuele foto’s alsmede 1 serie van maximaal 5 foto's worden ingezonden (totaal maximaal 10 foto's per 
deelnemer). 

5. De foto’s dienen aan de achterzijde de volgende informatie te bevatten: 
a. naam van de fotograaf 
b. bondslidmaatschapsnummer 
c. nummer van de foto  

d. categorie: 

 I (individueel) of 

 S (serie) 
 

* Voorbeeld nummering: 
 Individuele foto 1725051-I-1 

 Serie 1725051-S-1 
 

Verder dient op de achterzijde van de foto een titel te worden vermeld, met dezelfde gegevens als op het 
deelnameformulier. Indien een serie wordt ingezonden, dient naast een titel ook de volgorde van de foto’s in 
de serie aangeduid te worden aan de hand van een nummering op de achterzijde van de fotowerken. 
Fotografen die een serie inzenden, mogen (op een apart A4) één korte beschrijving van de serie (maximaal 
100 woorden) bijvoegen.   

6. De fotograaf dient zijn foto’s zowel geprint als digitaal (in hoge resolutie) aan te leveren. De digitale 
bestanden kunnen via We Transfer (www.wetransfer.com) worden aangeleverd bij Peter Lambrichs van de 
Fotobond Afdeling Limburg via EuregionaleFotowedstrijd@fotobondlimburg.nl. Vermeld in het bericht uw 
naam en bondslidmaatschapsnummer. Gebruik als bestandsnaam voor de afbeeldingen de nummering zoals 
omschreven bij artikel 5. 

7. De prints dienen te worden ingeleverd bij de daarvoor aangestelde contactpersoon binnen de eigen 
vereniging. Deze dient de foto’s, deugdelijk verpakt en samen met het (volledig ingevulde) inschrijfformulier, 
te sturen naar of af te leveren bij: 

 
Bezoekadres: Postadres: 
Huis voor de Kunsten Limburg Huis voor de Kunsten Limburg 
Ondernemersplein Limburg T.a.v. Patricia Peters 
T.a.v. Patricia Peters Postbus 203 
Steegstraat 5 6040 AE Roermond (NL) 
6040 EA Roermond (NL)  

 

Inleveren kan op werkdagen (tussen 09.00 en 17.00 uur) in de periode van maandag 25 september 
t/m maandag 2 oktober 2017. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:Euregionalefotowedstrijd@gmail.com


     
 

Euregionale Fotowedstrijd 
2017 

 

 

8. Het ingezonden fotowerk dient het thema van de wedstrijd weer te geven en mogen overal (dus ook buiten 
de Euregio Maas-Rijn) gemaakt zijn. Foto’s mogen geen reproducties bevatten uit gedrukte bronnen 
(bijvoorbeeld afbeeldingen uit boeken) en alle beeldcomponenten moeten door de fotograaf zelf gemaakt 
zijn. Airbrush is niet toegestaan.  

9. De inzender dient over de auteursrechten van zijn werk te beschikken. 

10. De inzender behoudt te allen tijde het auteursrecht op de individuele foto’s of fotoserie. Het Huis voor de 
Kunsten Limburg, de Fotobond Limburg, Verbond van Limburgse Fotokringen VZW, Deutscher Verband van 
Fotografie e.V. kunnen de foto’s gebruiken voor PR doeleinden (online en print), maar alleen ten behoeve van 
de Euregionale Fotowedstrijd en altijd met vermelding van de naam van de fotograaf. 

11. De foto’s die in de tentoonstellingen hangen, worden na afloop van de laatste tentoonstelling geretourneerd 
(omgekeerde route als bij het inzenden, zie punt 7). De niet-geselecteerde foto’s gaan eerder terug. 

12. Uit het ingezonden fotowerk zal door een deskundige jury een expositie worden samengesteld die in 
november 2017 te zien zal zijn in Schloss Rheydt in Mönchengladbach (Duitsland), in december 2017 in 
Gemeenschapscentrum (GC) Tentakel in Zonhoven (Belgisch-Limburg) en in januari t/m maart 2018 in het 
Limburgs Museum in Venlo (Nederland). Exacte data worden t.z.t. bekendgemaakt op de website 
www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd en de websites van de drie fotobonden.   

13. Een aantal foto’s en series wordt beloond met een geldprijs. Daarnaast kan de jury eervolle vermeldingen 
toekennen. Het totale prijzengeld bedraagt € 450,-. De prijzen worden alleen uitgereikt als de prijswinnaars 
(of plaatsvervangers) ook daadwerkelijk aanwezig zijn bij de officiële prijsuitreiking.   

 

De volgende prijzen zijn beschikbaar: 
 

Individuele foto's 

 1e prijs € 100,- 

 2e prijs € 75,- 

 3e prijs € 50,- 

Series 

 1e prijs € 100,- 

 2e prijs € 75,- 

 3e prijs € 50,- 

14. De winnende foto’s of series zullen door de jury worden aangewezen. 
De beslissing van de jury is bindend. 

15. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de eerste foto expositie. Dat wil zeggen in 
november 2017 in Schloss Rheydt in Mönchengladbach (Duitsland). Exacte datum wordt t.z.t. 
bekendgemaakt op de website www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd en de websites van de 
drie fotobonden.   

16. In zaken waarin het reglement niet voorziet, is de uitspraak van de organisatie bindend. 
 

http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd
http://www.hklimburg.nl/euregionalefotowedstrijd

