Wedstrijdreglement voor de Fotowedstrijd Korenmolen De Haas 250 jaar.

doel

Fotowedstrijd Korenmolen De Haas 250 jaar is een laagdrempelige online
wedstrijd ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van Korenmolen De
Haas in Benthuizen.

opdracht,
genre of thema

Maak twee foto's op het thema molens.
Bedoeld wordt molens in de openbare ruimte, aangedreven door wind of
water of onderdelen daarvan. Dat kan bijvoorbeeld zijn een korenmolen,
poldermolen, watermolen of een moderne windturbine.
Delen of onderdelen van de molen kan natuurlijk ook.

doelgroepen

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen met een warm hart
voor molens.
We onderscheiden twee categorieën:

uitsluiting deelname

•

een categorie 16 jaar en ouder.

•

een categorie jeugd, 15 jaar en jonger

Inzendingen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de aanvullende
eisen.
Juryleden zijn uitgesloten van deelname.

verdere beperkende
bepalingen

Geen

club of individueel

Individueel

inzending

Inzenden gaat alleen via het e-mailadres
<kdhfoto1772@gmail.com>.
Als het fotobestand groter is dan 2MB graag versturen via
https://wetransfer.com/

kwaliteitseisen

•

Afmeting bestandsgrootte – per foto -liefst zo groot mogelijk, maar
niet groter dan 10 MB,

•

Grootste zijde minimaal 2400 pixels

•

JPEG kwaliteit 80% of hoger, Kleurruimte sRGB.

Bestandsnaam:
naam fotograaf (maximaal 30 posities) - koppelteken - dan de titel van de
foto (maximaal 30 posities) - koppelteken - een volgnummer.
Voorbeeld: Pietje Puk-Zonsondergang-01.jpg

aanvullende eisen

Version: 14 apr 2022

Aan de deelnemer wordt gevraagd op te geven:
•

Voor- en achternaam

•

e-mailadres

•

leeftijd

•

telefoonnummer (optioneel)

•

bestandsnamen van de ingeleverde foto’s
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max. foto's

Deelgenomen kan worden met twee digitale foto's per deelnemer.

min. foto's

één

retournering

n.v.t.

ranking

Een foto wordt gekozen als winnaar van de wedstrijd.
Drie andere foto's worden per categorie aangemerkt als “aanbevolen”.

aantal juryleden

De jury bestaat uit drie leden
De wedstrijdcoördinator is aan de jury toegevoegd zal namens het
molenbestuur optreden als begeleider zonder stemrecht.

waardering

Elk jurylid waardeert elk foto met maximaal 10 punten
Met 3 juryleden is het theoretisch maximum per foto daarmee 30 punten.
Dit bepaalt de ranking van de inzender in de wedstrijd, zoals aangegeven
onder ‘ranking’, door de score om te rekenen naar een schaal van 100.

publicatie uitslag

Na de jurering zullen de foto's op de website te zien zijn.

publicatie - en
auteursrecht

De fotografen dienen alle auteursrechten op de ingezonden foto's te bezitten
en dienen de Stichting Korenmolen De Haas te vrijwaren van elke eventuele
aanspraak door derden.
De foto's kunnen niet commercieel worden gebruikt, tenzij daar met de
fotografen een aparte overeenstemming over is gemaakt.
De ingezonden foto van deze wedstrijd kunnen door de stichting Korenmolen
De Haas voor eigen publicatie worden gebruikt.
Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.
Deelnemers aan deze Fotowedstrijd verklaren zich door deelname akkoord
met dit reglement.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het het
jubileumcomité, al dan niet in overleg met de betrokkenen.

planning

coördinatie

Version: 14 apr 2022

•

De fotowedstrijd start in met een publicatie in april 2022

•

Start fotowedstrijd op Nationale Molendag 14 mei 2022

•

De inzending wordt gesloten op 15 augustus 2022

•

Jurering en afdrukken winnende foto’s eind augustus 2022

•

Feestelijke uitreiking op Open Monumentendag 10 september 2022

Coördinatie vindt plaats door het jubileumcomité Korenmolen De Haas 250
jaar
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