Tukhut Fotowedstrijd 2018-2019
“De Wilde Bergen”. Dat was het thema van de vorige fotowedstrijd die wij als Tukhut-commissie in 2017
hebben uitgeschreven. De mooiste foto’s binnen dat thema zijn ingelijst en sieren inmiddels de muren
van de Tukhut. Deze foto’s zullen nog een jaar extra blijven hangen. Daarna worden ze, net als alle andere
foto`s, in de collectie van de Tukhut opgenomen. De Fotowedstrijd 2018 is, bij gebrek aan voldoende
inzendingen, met een jaar verlengd. Dus het thema voor het seizoen 2018-2019 blijft:

“De Bergsporter”
Dit thema kan zowel letterlijk als overdrachtelijk uitgewerkt worden en wij hopen dat het garant zal staan
voor vele bijzondere foto’s. Lijkt het je een leuk idee om jouw foto’s aan een breed publiek te tonen,
doe dan mee met deze fotowedstrijd en lees hieronder hoe het in zijn werk gaat en wat de spelregels zijn.
En …… een wedstrijd zou geen wedstrijd zijn als er niet iets te winnen viel. Voor de drie mooiste
inzendingen zijn aardige prijzen te verdienen;
− 1e prijs: Een week naar keuze in de zomervakantie in de Tukhut (+ een barkaart) voor 2 personen.
− 2e prijs: Een weekend naar keuze in de Tukhut (+ een barkaart) voor 2 personen.
− 3e prijs: Een weekend naar keuze in de Tukhut voor 2 personen.

Spelregels en voorwaarden Tukhut Fotowedstrijd
1.
2.

De foto’s kunnen, liefst digitaal (en anders uitgeprint per schriftelijke post) worden aangeleverd.
Digitale bestanden het liefst met een zo hoog mogelijke resolutie en in het jpg-format.
De afmetingen van de afgedrukte foto’s moet ongeveer A4 formaat zijn (= 21,0 cm x 29,7 cm).
3. Bij iedere foto vermelden:
-Naam van de inzender.
-Volledige adres.
-Telefoonnummer.
-Waar en Wanneer de foto is gemaakt.
-Eventueel de titel van de foto.
4.
Het maximaal aantal foto’s per deelnemer/deelneemster is: 3 stuks.
5.
Het eigendoms- en gebruiksrecht van de foto’s vervalt aan de Tukhut-commissie.
6.
De uiterste inleverdatum van je foto’s is: 5 oktober 2019.
7.
De jurering zal plaatsvinden door de Tukhut-patrons tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst
in de Tukhut van 8 t/m 10 november 2019.
8.
Patrons van de Tukhut kunnen, weliswaar buiten mededinging, eveneens foto’s insturen.
9.
De drie prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
10. Er kan en zal slechts één prijs per inzender worden toegekend.
11. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd en gecorrespondeerd.
12. De mooiste foto’s zullen in de Tukhut worden tentoongesteld. De overige foto’s zullen
op verschillende manieren terug te zien zijn in de Tukhut (fotoboek, digitale fotolijst, …).
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13.
14.
15.
16.

Na een jaar worden ook de tentoongestelde foto’s
opgenomen in die collectie.
Alle ingezonden foto’s worden tevens gepubliceerd
op onze website: www.tukhut.nl.
Stuur je digitale foto’s per e-mail, via dropbox of via
wetransfer naar: hans@vandoremalenfotografie.nl
Indien digitaal geen optie is, dan kun je jouw foto’s
als hardcopy per post opsturen naar het volgende adres:
Hans van Doremalen,
Burg. Rensstraat 31,
5051 CM Goirle (Noord-Brabant).

Wij wensen je alvast een fijne en fotogenieke vakantie toe
en zien je gewaardeerde foto’s met belangstelling tegemoet.
Alvast veel succes gewenst !!!

Namens de Tukhut-commissie,
Hans van Doremalen
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