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REGLEMENT BEKERWEDSTRIJD 2023
1. Nu de Corona perikelen voorbij(?) zijn, hebben we gekozen voor een beetje meer!
De bekerwedstrijd -DIGITALE BEELDEN- is verdeeld in 2 disciplines:
Kleur :

Stilleven
Sport

Monochroom: Architectuur
Straatfotografie
Van elke Discipline 2 beelden
Formaat minstens 3840 x 2160 (=4K)

Er moeten per discipline voor elk onderdeel 2 werken worden binnengeleverd.
Indien voor een bepaalde discipline / onderdeel geen of te weinig werken worden ingeleverd,
zullen die automatisch op de laatste plaats gezet worden, met bijbehorende punten.

2. Het staat elke club vrij, deel te nemen aan 1, 2 of alle 2 de disciplines.
3. Om deel te nemen moet de club voor elke discipline beelden van minstens 3 verschillende auteurs
indienen.
4. Elke club moet minstens jureren in de discipline waarin zij deelneemt. Indien een club niet
deelneemt in een bepaalde discipline, doch wel een jurering wenst te doen in deze betreffende
discipline, wordt ook deze jureringsuitslag in aanmerking genomen voor het berekenen van de
einduitslag.
5. De jurering moet gebeuren volgens rangschikking. Het best bevonden werk op de eerste plaats, het
tweede beste op de tweede plaats enz. Het toekennen van punten en/of gedeelde plaatsen is niet
toegelaten.
6. Vooraleer aan een jurering te beginnen moet de jurerende club zijn eigen ingezonden werken uit
het te jureren pakket verwijderen. In ieder geval mag geen enkel ingezonden werk van de club die
jureert, voorkomen in de uitslag van deze club.
7. Het inleveren van de werken ten laatste op 5 Mei 2023
8. - formaat van de beelden.
-De digitale beelden voor projectie moeten zonder enige uitzondering aangeleverd worden met de
volgende resolutie: minstens 3840 x 2160 (=4K)
Dit om de projectie in 4K te kunnen doen en het afdrukken van de beelden te optimaliseren
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De beeldnummering dient als volgt te gebeuren:
Kenletter Club1-C-Titel
Voorbeeld:
Kleur:

Monochroom:

Stilleven

V1-C-Knikkers
V2-C-Hout

Architectuur

V1-MC- Eiffeltoren
V2-MC- Leugenberg

Sport

V3-C-100m
V4-C-Goal!

Straatfotografie V3-MC- Parijs
V4-MC-’t Faboert

Steek elke discipline in een mapje

Geen underscore ( _ ) Gebruiken!!!!!!
Alle inzendingen in .jpg formaat, inzendingen bundelen tot 1 ZIP-file, uitsluitend via ‘WeTransfer’
sturen naar secretariaat@sfnk.be, ten laatste op 5 Mei 2023
Vul het elektronische deelnameformulier in bewaar het als :
“Clubletter - beker SFNK 2023”.xls
9. Jurering: De werken zullen verdeeld via We transfer aan alle deelnemende clubs. Het
jureringsformulier moet bij secretariaat@sfnk.be aankomen ten laatste op 1 Juli 2023
Voor elke discipline moeten de alle beelden in volgorde van nr 1 tot en met 36 geplaatst worden.
(indien alle clubs meedoen)
10. De opname moet volledig van de hand van de deelnemer zijn.
Reproducties, zelfs gedeeltelijk, zijn niet toegelaten, tenzij van eigen werk.
11. Auteursrechten
- Elke deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de auteursrechten die eventueel van toepassing zijn
op zijn ingezonden werken, speciaal wat betreft de toestemming van de afgebeelde
perso(o)n(en) en/of voorwerp(en), zoels bepaald in de wetgeving over de Privacy.
- Elke deelnemer geeft aan de inrichter de onvoorwaardelijke toestemming om zijn werken tentoon
te stellen en/of te projecteren voor een groot publiek, zonder dat de deelnemer aanspraak kan
maken op enige vergoeding.
- De deelnemer(s) geven de inrichter(s) de toestemming, en zien af van elke vorm tot
schadevergoeding tegenover de inrichter(s), om één of meerdere van hun ingezonden werken te
reproduceren in verband met deze wedstrijd.
- Eventuele publicaties mogen niet te koop worden gesteld.
- Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich volledig en onvoorwaardelijk
akkoord met dit reglement.
12. Leden van verschillende bij de SFNK. aangesloten kringen.
Auteurs/deelnemers die lid zijn van verschillende, bij de SFNK. aangesloten kringen, mogen slechts
met 1 kring een inzending/ inzendingen insturen. Indien achteraf zou blijken dat hier niet aan is
voldaan zullen de betreffende kringen gediskwalificeerd worden, en uit de uitslag worden verwijderd.
Eventueel reeds uitgereikte trofeeën en /of prijzen moeten onmiddellijk worden terugbezorgd
aan het dagelijks bestuur van de SFNK., die ze zal bezorgen aan de rechtmatige winnaars.
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