Belgische Federatie van Fotografen vzw
Praktische info GPB wedstrijd 2016
De GPB 2016 omvat 2 (*) disciplines: foto’s op papier, geprojecteerde digitale beelden.



Foto’s op papier (4 zwart/wit foto’s of 4 kleurenfoto’s of een mix van 4 foto’s (30 x 40cm )
per auteur).
Geprojecteerde digitale beelden (4 digitale beelden per auteur: 1920 x 1080, 300dpi )
Kaders rond de beelden worden NIET toegelaten.

Deelnamerecht: 10 euro per deelnemer te storten op de rekening van de “Belgische Federatie van
Fotografen vzw” – Kaperberg 15/4B - 4700 Eupen – nr.: IBAN BE17 0015 7664 9821
Inzenddatum: Alle werken zijn uiterlijk op 15 Oktober 2016 bij de wedstrijdcommissaris.


De elektronisch inschrijvingsformulieren, voor elk discipline apart, worden verwacht op
volgende e-mailadres: jean.caspers@telenet.be



Alle fotowerken komen binnen via de provinciale verantwoordelijken naar Jef Lemmens,
Van der Nootstraat 21, 3012 Wilsele, 016/44.93.79.



De digitale beelden per club via “WeTransfer” naar jean.caspers@telenet.be

Alle niet-aanvaarde werken gaan samen met de “clubuitslag” terug naar de deelnemende clubs of
auteurs via de provinciale verantwoordelijken.
De uitslagen “aanvaarde werken”, “clubklassement”, “individuele rangschikking” gaan via e-mail
naar elke club of auteur die heeft deelgenomen via het emailadres van de zender van de elektronische
inschrijvingsformulieren.
Denk eraan, alle aanvaardingen tellen mee voor het behalen van A- E.FIAP erkenningen.
1 aanvarding = 1 punt ; een prijs, diploma of medaille = 2 punten.
Antwerpen:
Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier, 03/480.64.77 of chris.discart@telenet.be
Limburg:
André Cox, Dormaalstraat 13, 3511 Hasselt, 011/25.22.52 of
andre.cox@telenet.be
Oost-Vlaanderen:
Rudy De Cleene, Oude Brusselseweg 184, 9050 Gentbrugge, 09 231 01 11 of
rudy.de.cleene@skynet.be
Vlaams-Brabant: Verantwoordelijke voor de CvB foto’s.
Jef Lemmens, Van der Nootstraat 21, 3012 Wilsele, 016/44.93.79 of jef.maggy@gmail.com
West-Vlaanderen:
Caroline Duhayon, Burchtstraat 1 A, 8900 Ieper, 057/36.08.61 of wvfd@telenet.be

(*) De discipline AV is nu een Biënnale geworden, gejureerd in 2018, 2020, enz. op voorwaarde van
telkens 25 producties minimum.
Jean Caspers EFIAP
Wedstrijdcommissaris BFF
27/07/2016

