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Fotowedstrijd 2020

van 01 juli tot en met 4 september 2020

Onze leden - foto’s opsturen naar judolochristi@gmail.com

Ook met het komende judoseizoen organiseren wij opnieuw een fotowedstrijd. 

Het volledige reglement van de wedstrijd is te vinden op de keerzijde:

Er zijn twee prijzen te winnen:

• 2de prijs: een judogi type volgens leeftijd

• 1ste prijs: jaar gratis lidgeld in de club

Eigenlijk kun je enkel winnen met deel te nemen. Dus, waarom zou je het niet doen?
De prijzen zullen worden afgegeven tijdens het clubfeest van 12 september 2020.

De afgelopen jaren mochten wij heel wat mooie foto’s ontvangen. We merkten op dat ‘poserende’ foto’s 
niet werden gekozen door onze jury. Actiefoto’s, grappige foto’s en kunstige foto’s daarentegen wel.

Op onze site kun je bij de diverse jaren de ingezonden foto’s en winnende foto’s zien. 

Veel succes,

Erik



Reglement fotowedstrijd judo club 2020:

• Ieder lid kan maximum 2 foto’s opsturen.

• Deelname aan de wedstrijd is gratis voor leden van de club.

• De foto’s moeten van een voldoende groot formaat zijn (minimum 1400 x 935 pixels) zodat de 
winnende foto’s kunnen worden afgedrukt.

• De foto’s worden opgestuurd in jpg formaat naar judolochristi@gmail.com

• De foto’s kunnen worden ingezonden vanaf 1 juli 2020 en moeten bij ons binnen zijn voor 4 sep-
tember 2020.

• De foto’s moeten volgende in de titel hebben:

  Fotowedstrijd 2020 + naam + voornaam + foto nummer.jpg (foto 1 of foto 2)

 voorbeeld:
  fotowedstrijd 2020–Jansens Jan-foto1.jpg
  fotowedstrijd 2020–Jansens Jan-foto2.jpg

• De deelnemer geeft de gewenste maat van judogi op zodat deze snel kan worden besteld in ge-
val van een tweede prijs.

• Foto’s die te laat binnen zijn tellen niet mee voor de wedstrijd.

• Elke deelnemer is ermee akkoord dat zijn/haar foto’s worden gebruikt op de website, de face-
bookpagina of in het clubblad.

• Elke deelnemer stuurt zijn eigen foto’s in, of deze van kind(eren). Foto’s die werden ingestuurd op 
naam van iemand anders tellen niet mee.

• Foto’s die kleinerend, racistisch, vulgair, … zijn zullen worden geweigerd.

• De deelnemer moet lid zijn van de club en duidelijk herkenbaar zijn op de foto op het tijdstip van 
inzenden.

• Om geldig te kunnen mee doen moeten de foto’s genomen zijn in de loop van de zomer 2020. 
Andere foto’s komen niet in aanmerking.

• De foto’s zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

• De foto’s mogen elementaire bewerkingen hebben ondergaan (aanpassen van de wit balans, 
verhogen van het contrast, opscherpen van de foto, …)

• Gemanipuleerde foto’s worden niet aanvaard. (andere achtergrond, bijgevoegde elementen, …) 

• De uitslag van de wedstrijd zal worden bekendgemaakt op het clubfeest op 12 september 2020.

• Er zal niet worden gediscussieerd over de uitslag van de fotowedstrijd.


