REGLEMENT RAVENSTEINSE FOTODAGEN 2020 10e EDITIE
Thema’s
‘Natuurlijk Ravenstein’
‘Beweging’
‘Contrast’
‘Hartelijk gefeliciteerd’
Programma
Programma
Inschrijving
Toezending deelnemersnummer
Fotograferen
Inzenden foto’s en toelichting
Expositie
Bespreking foto’s door juryleden
Prijsuitreiking juryprijs
Prijsuitreiking publieksprijs
Meenemen foto’s
Feestelijke afsluiting

Ma 6 januari t/m zo 23 februari 2020
Ma 24 februari 2020
Ma 24 februari t/m zo 12 april 2020
Vóór wo 15 april 2020
Di 2 juni t/m za 29 augustus 2020 in het Raadhuis te Ravenstein
Zo 30 augustus 2020 14.00-17.00u
Zo 30 augustus 2020 14.00-17.00u
Zo 30 augustus 2020 14.00-17.00u
Zo 30 augustus 2020 14.00-17.00u
Zo 30 augustus 2020 17.00-18.00u

Fotolocaties
Het gebied waar de foto's voor de fotowedstrijd gemaakt kunnen worden zijn de plaatsen van de oude
gemeente Ravenstein. Dat betreft het stadje Ravenstein en de kerkdorpen Huisseling, Herpen, Koolwijk,
Overlangel, Keent, Neerloon, Neerlangel, Deursen, Dennenburg, Demen en Dieden.
Inschrijving
Inschrijven via een inschrijfformulier. De sluitingsdatum is zo 23 februari 2020. Het inschrijfgeld
bedraagt € 15,00 per persoon. Dit inschrijfgeld dient na bevestiging van de inschrijving binnen 7 dagen
te worden voldaan op rekening NL63 INGB 0659 6686 29 t.n.v. J. J. Leverdingen met als omschrijving
RFD 2020. Het inschrijfformulier gaat hierbij of kan worden gedownload van de website
www.ravensteinsefotodagen.com
Het maximum aantal deelnemers is 50.
Techniek digitaal of analoog
Van elk thema stuurt de deelnemer 1 foto in kleur of zwart wit in (in totaal dus 4 foto’s per deelnemer).
Digitaal
• JPEG;
• Formaat 30x45 of 30x40 bij een resolutie van 300 dpi.
Analoog
• Gescande negatieven met een hoge resolutie;
• De negatieven zelf.
Inzending (geen gecompimeerde bestanden)
• Alle 4 foto’s moeten vóór wo 15 april 2020 worden ingezonden;
• Alle bestandsnamen beginnen met het deelnemersnummer en het thema;
• De titel en de locatie van de foto apart insturen met deelnemersnummer en locatie;
• Verzenden van foto CD naar Ravensteinse Fotodagen, Brouwerijstraat 1, 5371 AE Ravenstein;
• Verzenden via e-mail naar ravensteinsefotodagen@gmail.com (met hoge resolutie);
• Verzenden via wetransfer.com naar ravensteinsefotodagen@gmail.com.

Jurering
De jury zal bestaan uit 4 personen. De namen en achtergrond van de juryleden zal aan de deelnemers
worden verteld nadat de foto’s zijn ingezonden. Bij de jurering zal worden gelet op:
• Relatie met het thema;
• Scherpteverdeling;
• Compositie;
• Camerastandpunt;
• Belichting.
Er zijn deze editie 4 thema’s. De jury bepaalt per thema een winnaar. Uit de 4 thema winnaars wordt door
de jury de 1e, 2e, 3e en 4e prijs winnaar aangewezen.

Expositie
De foto-expositie is van dinsdag 2 juni t/m zaterdag 29 augustus 2020 in het Raadhuis te Ravenstein. Van
de ingezonden 4 foto’s wordt er door de jury 1 geselecteerd voor expositie aan de wand op het te
exposeren formaat van 50x60 cm. Alle ingezonden foto’s van de deelnemers worden ingeplakt in twee
albums, die tijdens de expositie ter inzage van bezoekers worden gelegd (1 album op thema volgorde en 1
album foto’s per fotograaf.
Publieksprijs
Bezoekers van de expositie worden in de gelegenheid een stemformulier in te vullen met hun keuze van
de beste wandfoto.
Bespreking foto’s expositie
De ingezonden foto’s worden door de jury per thema besproken op zondag 30 augustus 2020 van 14.0017.00u in het Raadhuis te Ravenstein.
Prijsuitreiking
Zondag 30 augustus 2020 van 14.00-17.00u worden de prijswinnaars bekend gemaakt in het Raadhuis te
Ravenstein:
-Juryprijs wordt bepaald door onafhankelijke jury;
-Publieksprijs wordt bepaald door het invullen van een stemformulier voor de beste wandfoto.
Na afloop kunnen de fotografen hun foto’s meenemen.
Algemeen
•

Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden;

•

Deelnemers verlenen aan de werkgroep het recht om de foto's zonder vergoeding te gebruiken in
allerlei uitingen binnen en buiten de werkgroep vanaf het moment dat zij zijn ingeleverd;

•

Wij gaan ervan uit dat de fotograaf bij het inzenden van de foto’s van herkenbare personen,
daarvoor toestemming heeft gevraagd aan de geportretteerde;

•

De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het ingeleverde materiaal;

•

Door de foto's en eventuele negatieven in te zenden voor deze wedstrijd aanvaarden de
deelnemers de spelregels;

•

Het reglement en het inschrijvingsformulier zijn te downloaden van de website
www.ravensteinsefotodagen.com of aan te vragen per e-mail ravensteinsefotodagen@gmail.com.

