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            Nationaal Salon Kon. Fotogroep Pallieter 2022 

 

Digitaal geprojecteerde beelden 

4 Secties 

Kleur vrij 

Monochroom vrij 

Natuur 

Landschappen - stadsgezichten 

 

Jury 

1  Katia Stroobants EFIAP  

2  Guy Gilson EFIAP  

3  Luc Doms AFIAP; PPSA 

 

Kalender 

Uiterste inzenddatum: 12 juni 2022 

Jurering: 18 juni 2022 

Notificatie: 1 juli 2022 

Prijsuitreiking en projectie 3 september 2022 in CC Vredeberg te Lier 

Catalogus beschikbaar: 3 september 2022 

 

Reglement 
1.  Deze wedstrijd is erkend door de Belgische Federatie van Fotografen. Iedereen die in België 

actief is als fotograaf kan deelnemen. 

2.  Elke deelnemer kan maximum 4 beelden per sectie inzenden. Er worden geen gelijke of 

gelijkaardige werken aanvaard in de verschillende secties. 

3.  Door zijn inschrijving verbindt de deelnemer er zich toe dat de beelden persoonlijk en origineel 

werk zijn, niet onderhevig aan de wet op de auteursrechten. De foto’s mogen geen elementen 

bevatten uit werken van andere personen en moeten gefotografeerd zijn door de deelnemende 

auteur. 

 



4.  De beelden worden aangeleverd in jpg: 1920 X 1080 px. Maximale breedte 1920 px en waarbij 

de maximale hoogte 1080 px bedraagt. Liefst in sRGB kleurprofiel. 

5.  Er mogen geen logo’s of andere tekens zichtbaar zijn op het beeld. 

6.  In de sectie natuur mogen geen menselijke elementen zichtbaar zijn op de foto. 

7.  In de sectie monochroom mogen de beelden geen bijkomende kleur bevatten. 

8.  In de sectie landschappen mogen ook stadsgezichten ingezonden worden. Hiermee bedoelen 

we geen straatfotografie, maar er mogen uiteraard mensen op de foto staan. 

9.  Deelnemen via de website https://www.fgp.be 

De bestandsnamen zijn vrij te kiezen. 

10. Inschrijvingsgeld per deelnemer: 5 Euro per sectie te storten op rekening BE25 7360 5831 8282 

van Kon. Fotogroep Pallieter met vermelding van naam deelnemer en aantal secties. 

De inzendingen zonder de betaling van het inschrijvingsgeld voor de sluitingsdatum, worden niet 

gejureerd. 

11. De jury resultaten en digitale catalogus worden per e-mail naar alle deelnemers verzonden. 

12. De deelnemers gaan ermee akkoord dat de inrichters van het salon het recht hebben om de 

foto’s zonder vergoeding te reproduceren, in de catalogus en de website. De inrichters 

respecteren hierbij het auteursrecht. 

13. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. Iedere deelnemer wordt verondersteld het 

reglement te kennen. 

14. Juryleden jureren geen werken van leden van eigen kring. 

15. Een auteur kan per sectie maar één prijs ontvangen. 

16. Door zijn deelname verklaart de auteur, zonder uitzondering zich akkoord met deze 

voorwaarden en de BFF-reglementen. 

17. Door aan deze wedstrijd deel te nemen, stemt de deelnemer uitdrukkelijk in met de door u 

verstrekte persoonlijke gegevens, waaronder e-mailadressen, die door de organisatoren worden 

bewaard, verwerkt en gebruikt voor doeleinden die verband houden met deze wedstrijd. Email 

adressen en contact informatie worden niet openbaar gemaakt. 

18. De inrichters zullen de meeste zorg besteden aan alle ingezonden werken maar kunnen in 

geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van ingestuurde werken. 

19. Er zullen BFF, IAAP, KAVF en Pallieter medailles, trofeeën, eervolle vermeldingen en diploma's 

toegekend worden voor elke sectie en eveneens een trofee voor de beste auteur van het salon 

(bepaald aan de hand van het totaal aantal aanvaardingen en punten). 

 

 

Wedstrijd verantwoordelijken: Chris Discart, Jef Lemmens 

fotogroep.pallieter@gmail.com  

Gsm: 0496 54 90 79 

https://www.fgp.be/
mailto:fotogroep.pallieter@gmail.com

