FotoJam 2016 regelement
De FotoJam is vooral bedoeld om je uit te dagen in je fotografie. Dit doen we op één dag in 15
steden. De uitdaging zit hem in het uitvoeren van de opdrachten binnen een tijdsbestek van een dag.
Plezier staat uiteraard voorop. Je kunt de opdrachten alleen doen maar het is ook erg leuk om met
een groep op pad te gaan. Door de beperking van 15 steden is de kans erg groot dat je mede
FotoJammers tegen zult komen. Zeker als je tussen 10:00 en 18:00 op pad gaat.
Daarnaast hebben we er een wedstrijd aan gekoppeld met een mooi prijzenpakket voor de winnaars.
Wil je meedoen aan de wedstrijd dan zijn er 11 regels waar je je aan moet houden:
1. Naast de bonusopdracht mag je maximaal 2 opdrachten inleveren. Waarom niet alle
opdrachten? Je zult zien dat niet elke opdracht je ligt. Dan is het jammer als je een mindere
foto moet insturen om aan de wedstrijd mee te doen. Bovendien is het een goede oefening
om kritisch naar je foto’s te kijken. Uploaden kan op: http://fotosvan.fotojam.nl/
2. Daarnaast mag je al je foto’s (1 per opdracht) delen op Facebook en Flickr in de daarvoor
bestemde mappen. Deze mappen zijn vanaf 10 september beschikbaar. Het team van
FotoJam is de jury. Uiteindelijke keuze ligt ook bij hen en is niet ter discussie.
3. De foto’s zijn gemaakt op 10 september 2016.
4. De foto’s zijn gemaakt in één van de 15 steden.
5. De foto’s voldoen aan de opdracht. Bij twijfel beslist de jury.
6. De fotobestanden hebben de juiste naam:
voornaam-achternaam-opdrachtnummer-en_opdrachtnaam.jpg.
Bijvoorbeeld: pietje-puk-1-kader.jpg
7. De afmeting per foto mag minimaal 1500 pixels en maximaal 2000 pixels aan de lange zijde
zijn.
8. Exifdata moet te controleren zijn door de jury.
9. Er mag geen beeldmerk in de vorm van naam of logo op de foto staan.
10. Foto’s voor de wedstrijd zijn in te leveren van 11 september tot en met 18 september.
11. Je mag de foto’s bewerken. Bij bewerken kun je denken aan: de uitsnede bepalen, de
witbalans en belichting aanpassen, verscherpen, contrast toevoegen, zwart-wit maken, etc.
Je mag je foto’s niet manipuleren door er bijvoorbeeld dingen aan toe te voegen of uit te
halen.

Een foto wordt verwijderd indien:
– Wij meer dan 2 foto’s van je tegenkomen (naast de bonusopdracht)(zie punt 1 hierboven). Wij
waarschuwen je eerst en als je dan niet binnen 24 uur een aanpassing hebt gemaakt of ons hebt
laten maken, zijn we genoodzaakt je te diskwalificeren en worden al je foto’s en je account
verwijderd.
– Het niet op zaterdag 10 september 2016 is gemaakt in een door Fotojam uitgezochte stad (zie punt
3 & 4 hierboven)
– De foto niet voldoet aan de opdracht (incl. in een verkeerde categorie gezet) (zie punt 5 hierboven)
– Het een verkeerde naam heeft (zie punt 6 hierboven)
– Het een verkeerde afmeting heeft (zie punt 7 hierboven)
– De exifdata blijkt niet te kloppen (zie punt 8 hierboven)
– Er zich een beeldmerk in de vorm van naam of logo of watermerk op de foto bevindt (zie punt 9
hierboven)

– het gemanipuleerd is en er dus bijv. dingen aan toegevoegd of weggehaald zijn (zie punt 11
hierboven)
– De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de jury en is niet ter discussie.

Graag alle foto’s delen? Dat kan vanaf 10 september via Facebooken Flickr
Link Facebook: https://www.facebook.com/groups/1434363480227248/photos/?filter=albums
Link Flickr: https://www.flickr.com/groups/defotojam/

De jurering en prijsuitreiking:
1. Alle teamleden van FotoJam maken een voorselectie per opdracht. Dit gebeurt tussen 19 en
26 september.
2. Op 28 september maken we per opdracht de top 10 bekend.
3. Op 29 september komt de jury bijeen en kiest de uiteindelijke winnaars.
4. Alle prijswinnaars worden op 30 september bekend gemaakt.

