OPEN BELGIAN INTERNATIONAL
PHOTOGRAPHIC CONTEST 2018

BFF-FBP 2018/10

FIAP 2018/451

3 SECTIES
A) OPEN COLOR (PI)
B) OPEN MONO (PI)
C) LANDSCHAPPEN (PI)
KALENDER
SLUITINGSDATUM
JURERING
NOTIFICATIE
EXPO
VERZENDING PRIJZEN

01 DECEMBER 2018
15 DECEMBER 2018
30 DECEMBER 2018
16 FEBRUARI 2019 TOT 24 FEBRUARI 2019
16 MAART 2019

JURY
Anne Marie Vermaart – MFIAP – BMK – Nederland
Jacky Hutting – MFIAP – België
Nico Beckers – Nederland
Achille Duchateau – België (reserve)

PRIJZEN
FIAP en BFF/FBP Medailles en HM
Diplomas
BFF/FBP Trofee
FIAP Blauwe Pin

Reglement
De wedstrijd is open voor iedereen. FIAP reglement wordt toegepast.
Aantal beelden : maximaal 4 per sectie en per deelnemer.
Hetzelfde beeld kan niet in de verschillende secties worden ingezonden.
De deelnemer verklaart dat hij of zij de enige auteursrechthouder is van de ingezonden
beelden.
De bestanden moeten in JPG indeling zijn met de maximale afmetingen van 1920 px
horizontaal en 1080 px verticaal in 300 dpi, compressie 7 – 12, maximaal 3MB.
De winnaars worden verzocht (per e-mail na de jurering) hun beelden in een hoge resolutie
te leveren voor de realisatie van prints.
De inschrijving, het doorsturen van de digitale bestanden en de betaling door middel van
PayPal moet gebeuren via onze website http://www.belcontest.org volgens de instructies
op het scherm
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro voor alle secties met een pdf-catalogus die van onze
website kan worden gedownload. Het inschrijvingsgeld moet via PayPal worden betaald op
openbelgianphotocontest@gmail.com. Geen inschrijvingsgeld, geen deelname.

FIAP Nota
Door met zijn of haar beelden deel te nemen aan een salon met patronage FIAP, aanvaardt
de deelnemer zonder uitzondering en zonder enig bezwaar de volgende voorwaarden: - dat
de ingezonden beelden kunnen onderzocht worden door FIAP om vast te stellen dat zij
conform zijn met de reglementen en definities van FIAP , zelfs als de deelnemer geen lid van
FIAP is. - dat FIAP al de middelen mag aanwenden voor deze opdracht, - dat elke weigering
om mee te werken met FIAP of elke weigering om de originele bestanden van de opnamen
(opgenomen met het fototoestel) voor te leggen of bij gebrek aan het voorleggen van
voldoende bewijzen, zal worden gesanctioneerd door FIAP, - dat bij sancties ten gevolge van
inbreuken van de regels van FIAP, op elke mogelijke wijze, de naam van de deelnemer zal
meegedeeld worden teneinde de organisatoren in te lichten van deze overtredingen. Het is
aanbevolen om de EXIF data van de ingezonden beelden intact te laten zodanig dat
eventuele onderzoeken gemakkelijker kunnen gebeuren .
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