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Internationaal Salon Digitale beelden (PI)
Reglement
1. Alle fotografen kunnen deelnemen aan dit salon.
Met medewerking van:
KAVF
Gemeente Kapellen
Dika Kapellen
Jury :

h'p://www.avf.be
h'ps://www.kapellen.be
www.dikafotograﬁe.be

Peter Nackaerts
Jan D’ Aubioul
Francis Nicoll

Freelance Mode- en Reclamefotograaf
Iso 2400 Mol Amateur fotograaf
EFIAP/p, MFIAP, ESFIAP

2. Er is 1 discipline: PI (Digitale beelden voor projectie) met 3 categorieën.
a. Vrij onderwerp
b. Architectuur
c. Portret – Model
3. Gegevens:
a. Aantal werken:
b. Beeldresolutie:
c. Beelden:
d. Sluitingsdatum :
e. Jurering :
f. Notificatie :
g. Galaprojectie :

max. 4 per auteur / per categorie
Max vertikale zijde 1080 px. (Hor. max. 1920)
uitsluitend “jpg” formaat
12 Oktober 2018
21 Oktober 2018
2 november 2018
24 November 2018 14u en 25 Nov 2018 11u en 14u00

4. 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), zoals bepaald in de wetgeving over de
privacy. De opnamen moeten volledig van de hand van de inzender zijn. Reproducties zijn
niet toegelaten.
5. De inzendingen moeten binnengezonden worden uitsluitend via ‘WeTransfer.com’ naar:
secretariaat@sfnk.be .
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De Inzending voor de verschillende categorieën mag in 1 keer gebeuren. Maak dan voor
elke categorie een aparte map en geef deze map de naam van het onderwerp. Maak een
ZIP file van het geheel, en sluit de deelnemingsformulieren mee in.
a. De inzending dient vergezeld te zijn van het inschrijvingsformulier ‘Digiview 2018’.
b. Voor elke categorie dient U een afzonderlijk inschrijvingsformulier te gebruiken.
c. Geef het onderwerp op het formulier aan.
d. Dit inschrijvingsformulier is te vinden op de website van de SFNK – www.sfnk.be.
Volg verder de instructies op dit formulier.
e. Indien de inzendingen gebeuren per club, dient er verplicht vermeld: de naam van de
club, en “ ‘Digiview 2018’”
f. Bij individuele inzendingen, vermelden: naam deelnemer, en ‘Digiview 2018.
g. De nummering van de beelden dient als volgt te gebeuren:
00_nummer lijst deelnemingsformulier_titel.jpg , bijvoorbeeld: 00_08_Bloem.jpg
h. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 Euro per deelnemer en per categorie. Het bedrag
dient overgemaakt op rekening nr.BE38 9730 0248 7072
Bic Code ARSPBE22
met de vermelding: “Naam Deelnemer-Digiview2018”
Inzendingen waarvan het inschrijvingsgeld niet werd voldaan worden niet gejureerd.
6. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement.
7. De juryleden jureren geen werk van eigen kring. Hun beslissingen zijn bindend. De jurering
is niet openbaar.
8. Voor de beste werken in de drie reeksen worden geldprijzen voorzien:
1ste plaats: 75€
2de plaats:
50€
3de Plaats:
25€
Medailles: SFNK Goud, Zilver, Brons;
Prijs Vlaams Minister van cultuur dhr. Sven Gatz,
Prijs Gemeente Kapellen.
Oorkonde KAVF
Oorkonde SFNK
Elke deelnemer ontvangt gratis een salon catalogus en de AV montage van de werken via
weTransfer.
Elke laureaat ontvangt nog een leuke verrassing.
9. Elke auteur kan per categorie maar met één medaille bekroond worden.
10. Behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de auteur, heeft de organisator het recht om de
werken te reproduceren in het kader van de te houden projectie en/of nog te organiseren
wedstrijden “Digiview “.
11. Alle deelnemers worden hiermede uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking met Gala
Projectie en Receptie, op zaterdag 24 november 2018 om 14 u. in zaal “’t Kerkske”,
Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen, België.
Ook projecties op zondag 25 Nov 2018 om 11u00 en 14u00
12. Maximum 20% van de ingezonden werken zullen aanvaard worden. De bekroonde werken
plus een aanzienlijke selectie zullen geprojecteerd worden.
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13. Alle niet voorziene gevallen worden door de inrichters vrij behandeld.

14. Prijzen kunnen afgehaald worden op de prijsuitreiking of tijdens de projectiedagen, of
afgehaald worden op het secretariaat van de inrichters, en dit ten laatste op 31 december
2018. Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de inrichters.
Voor deelnemers buiten België, zullen de prijzen opgestuurd worden na 26 November 2018.
Cash prijzen zullen, indien niet aanwezig op de Gala Projectie, gestort worden op de
bankrekening van de Laureaten.
16. Opgelet:
Sterk gelijkende beelden:
Het is niet toegelaten om beelden, of sterk gelijkende beelden aan te bieden, die in het
verleden reeds ingestuurd werden; deze zullen uit de selectie verwijderd worden.
HET BESTUUR SFNK.

