Reglement GROTE DIGITALE WEDSTRIJD 2022
Deze wedstrijd - met vrij onderwerp - is bestemd voor iedere amateurfotograaf.
Tevens wordt ook een Speciale Prijs Pieter De Boeck toegekend voor het thema Kinderen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,- per reeks, 1 reeks = 5 beelden maximum.
Het aantal beelden per deelnemer is beperkt tot 10. Voor clubs geldt dit per deelnemend lid.
De beelden dienen in jpg-formaat afgeleverd te worden.
De afmeting van een beeld in landschapsformaat moet 1620 pixels op de langste zijde bedragen.
De afmeting van een beeld in portretformaat moet 1080 pixels op de langste zijde bedragen.
Andere formaten worden mogelijk niet weerhouden.
De maximale bestandsgrootte is 4 MB. Het kleurprofiel is sRGB.

De beelden en ingevuld wedstrijdformulier worden bij voorkeur verzonden via
www.wetransfer.com naar openvizier@gmail.com
( deelnemingsgeld te storten, zie lager in dit reglement )
De auteur moet wettelijk in orde zijn met de auteursrechten.
Foto’s mogen geen copyright en/of naamaanduiding in beeld vertonen.
Open Vizier heeft het recht de projectie van aanstootgevende of beledigende beelden te weigeren.
Benoeming van de mappen en beeldbestanden
Individuele deelnemer: alle beelden in één map met als titel: voornaam-naam-2022
Bestanden: De beelden die ingeleverd worden voor het thema kinderen worden voorafgegaan door
de letter K : K-voornaam-naam-titel van mijn werk.jpg
De beelden die ingeleverd worden voor het thema vrij worden voorafgegaan door de letter V :
V-voornaam-naam-titel van mijn werk.jpg
Clubs gaan op dezelfde manier te werk als individuele deelnemers, maar mappen worden per
deelnemend clublid als volgt getiteld: naam van de club-voornaam-naam-2022
De inleveringsperiode loopt tot 11 januari 2022.
Het inschrijvingsgeld kan gestort worden - vóór het einde van de inleveringsperiode - op
rekeningnummer IBAN : BE29 7512 0851 3664 BIC : AXABBE22 van OPEN VIZIER
De inzendingen zonder inschrijvingsgeld worden niet beoordeeld noch teruggezonden.
Talrijke prijzen zullen toegekend worden. Een deelnemer kan slechts één prijs per categorie winnen.
Er wordt een prijs voorzien voor de club met de beste inzendingen.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 5 februari 2022 tijdens het jaarlijks digifestival in
zaal Ons Huis, fabriekstraat 9, 1601 Ruisbroek.
Door deelneming verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement en de beslissing van de jury.
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, vallen onder het beslissingsrecht van de organisatoren.

Alle inlichtingen over de wedstrijd en over OPEN VIZIER zijn te verkrijgen via:
Martin Vandeweyer: 0478 33 32 98.

