NATIONAAL SALON IRIS AARTRIJKE 2019

Reglement
1. Het Salon is een wedstrijd : discipline : geprojecteerde beelden ( PI : Projected Images)
waaronder drie secties
A : Vrij ( geen Natuur en Sport ) , B : Natuur ( Dieren, landschap… ) , C : Sport

2. Maximaal 4 digitale beelden per auteur, en per sectie
3. De beelden ( horizontale en/of verticale ) : HOOGTE MOET 1080 pixels zijn, BREEDTE naar
keuze tot maximaal 1920 pixels. Panoramabeelden : breedte moet 1920 pixels zijn, hoogte
naar keuze tot maximaal 1080 pixels. Het bestand in jpg ( maximale kwaliteit )
4. Bestandsnaam : Sectie en nummer 1 tot 4 voor elke sectie ( punt ) titel ( punt ) Voornaam
( spatie ) en Naam van de auteur ( punt ) jpg
vb : A1.Gelukkig met twee.Bertrand Vansteelandt.jpg
Drukletters en kleine letters te gebruiken zoals in het vb
5. Beelden die reeds vroeger hebben deelgenomen aan wedstrijden ingericht door Iris
Aartrijke zijn niet toegelaten
6. De beelden en het digitaal inschrijvingsformulier ( enkel excelbestand te gebruiken
verspreid door Iris Aartrijke ) in te vullen met computer, verzenden in bijlage via E-mail naar
d.kyndt@skynet.be ( beperken tot 10 MB per zending ), ofwel bij voorkeur met
WeTransfer. Inzendingen mogen individueel of per club gebeuren
7. Inschrijvingsgeld per auteur : één sectie € 8, twee secties € 12, drie secties € 15 door
storting op rekeningnummer IBAN : BE12 0010 6918 2092 -DANIEL KYNDT met vermelding
naam afzender ( volgens inschrijvingsformulier )
8. Na goede ontvangst van de beelden, inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld zal
door de wedstrijdorganisator per E-mail bevestigd worden aan de afzender
9. De jurering is openbaar op zaterdag 8 december 2018 vanaf 9 u, in de zaal “ Brouwerij De
Leeuw ” Engelstraat, 7 te 8211 Aartrijke ( Zedelgem )
10. Er zullen medailles, diploma’s, trofeeën, eervolle vermeldingen, geldprijzen, en prijzen
van de WVFD, Gemeentebestuur, Iris … uitgereikt worden. Elke deelnemede auteur ontvangt
gratis een gedrukte saloncataloog
11. Een auteur kan maar met één medaille per sectie bekroond worden
12. De beslissing van de jury is onherroepelijk
13. Voor bijkomende inlichtingen of inschrijvingsformulieren kan men zich richten tot de
wedstrijdverantwoordelijke : d.kyndt@skynet.be of via andere kanalen
14. Door deelname verklaart de auteur zich akkoord met dit reglement, en geeft hij/zij
toelating aan Iris Aartrijke om de ingestuurde beelden rechtenvrij te gebruiken in het kader
van deze wedstrijd.

