MODALITEITEN JURERING FOTOCHALLENGE 2019
Nu we het einde van 2019 naderen, komt ook het einde van én de beslissing over de
FOTOCHALLENGE 2019 in zicht. Wie nog foto’s voor deze uitdaging wenst te schieten, moet zich nu
wel reppen, want straks beslissen jullie –onze leden- zelf over de deelnemende beelden !
Ter herinnering :
De FOTOCHALLENGE loopt over het jaar 2019 waarin ook de 12 foto’s in kwestie dienen geschoten
te zijn. Dus geen beelden uit je fotoarchief gebruiken !
Je kan enkel geldig deelnemen wanneer je één foto van elk onderwerp hebt ingediend, dus in het
totaal 12 foto’s. Deze onderwerpen zijn :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.

Selfie zonder gezicht
Afval wordt kunst
Schaduw(en)
Geometrische figuren
Symmetrie
Dier(en)
Iets ouds
Cijfers en letters
Beweging
Leidende lijnen
Minimalistische fotografie
Typisch toerist

Uiterste datum voor deelname :
De 12 foto’s dienen ten laatste op zondag 15 december a.s. om middernacht bezorgd te worden
met WeTransfer aan fotografieclubiso8450@gmail.com . LET OP : DIT IS HET NIEUW E-MAILADRES
OM FOTO’S TE BEZORGEN !! Het eerder genoemd adres bleek niet te werken.
Wie het niet lukt de foto’s met WeTranfer te versturen, kan haar/zijn 12 beelden bezorgen op een
USB-stick, dit op het adres van de feitelijke vereniging, Sluisvlietlaan 62 te 8450 Bredene,
vanzelfsprekend tegen dezelfde einddatum van 15 december a.s.
Hoe foto’s benoemen ?
Gemakshalve dienen de deelnemende beelden als volgt benoemd te worden :





NaamVoornaam-Challenge1.jpg
NaamVoornaam-Challenge2.jpg
NaamVoornaam-Challenge3.jpg
enz …

Daarbij verwijst “NaamVoornaam” naar je eigen naam en voornaam aan elkaar geschreven, gevolgd
door een verbindingsstreepje en het woord “Challenge”, gevolgd door het volgnummer van het
onderwerp (zie hierboven), eveneens aan elkaar geschreven.
De foto’s worden opgeladen in het jpg-formaat.

Voorbeeld : JanssensRobert-Challenge8.jpg voor de foto die door Robert Janssens wordt ingezonden
voor het onderwerp 8. Cijfers en letters.
Praktische werkwijze jurering :
Zoals eerder gezegd, zullen het de leden zelf zijn die beslissen over de deelnemende foto’s. Zij
vormen immers de jury die punten zal geven aan elk van de foto’s in kwestie en die zo de winnaar
per onderwerp en de overall winnaar zullen bepalen.
Daartoe zullen de beelden per deelnemer online te zien zijn op onze website
https://iso8450.be/fotochallenge-2019.html vanaf maandag 23 december a.s.
Een Excel-formulier voor het jureren van de foto’s zal aan de leden ter beschikking worden gesteld
met een e-mail.
Dit formulier kan dan thuis in alle rust worden ingevuld en dient teruggestuurd te worden naar
fotografieclubiso8450@gmail.com tegen uiterlijk zondag 5 januari 2020 om middernacht
Daarbij geeft elk jurerend lid een score op 10 punten voor elke deelnemende foto. Met andere
woorden, per deelnemende hobbyfotograaf wordt er in het totaal op 120 punten gequoteerd.
Bij het jureren wordt rekening gehouden met de volgende vier criteria :





Voldoet de foto aan de opdracht van de challenge in kwestie : 2 punten
Werd de opdracht in kwestie origineel in beeld gebracht : 3 punten
Is de foto technisch in orde (scherpte, contrast, belichting, compositie, …) : 3 punten
Werd de foto vakkundig afgewerkt : 2 punten

Let op : Bij het jureren geef je GEEN PUNTEN aan je eigen 12 foto’s. Op deze wijze zijn het enkel de
overige leden die jouw beelden beoordelen.
De stuurgroep voegt vervolgens alle resultaten samen en komt zo tot de laureaat per onderwerp en
tot de algemene laureaat die straks de wisseltrofee voor één jaar naar huis mag meenemen.
Enkel bij gelijke punten beslist de stuurgroep wie de laureaat per onderwerp of de algemene
laureaat wordt.
Naleven voornoemde data :
Om het vlotte verloop van de inzendingen en het jureren van de foto’s te garanderen, vragen we de
leden de voornoemde data stipt te willen naleven.
Bekendmaking laureaten, prijsuitreiking en … nieuwjaarsreceptie :
Onze eerste clubbijeenkomst in 2020 zal plaatsgrijpen op donderdagavond 9 januari a.s. vanaf 20
uur in de ons vertrouwde Oranje Zaal van het Gemeenschapscentrum.
Die avond zullen we alle ingezonden foto’s projecteren en zullen de respectieve laureaten bekend
worden gemaakt.
We sluiten die eerste samenkomst in 2020 vervolgens passend af met een nieuwjaarsreceptie en
een toost op de laureaten en op het nieuwe jaar !!

De stuurgroep,
Marc, Fred en Alain.

