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Internationaal AV Festival 2019 
Reglement  

1. Iedereen die actief is als (amateur)fotograaf kan deelnemen aan dit Festival. 
Toegelaten talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, of “Niet gesproken” 

2. Met medewerking van: 
Paul Dorikens 
Stumpfl Nederland http://www.nds-avstumpflnl.com 
KAVF http://www.avf.be/start.html
Gemeente Kapellen https://www.kapellen.be
Dika Kapellen. http://www.dikafotografie.be  
DGFECTS AV software. http://www.dgfectsav.com
PTE Software https://www.wnsoft.com/en/picturestoexe/
  
Jury:

Henk Tulp Internationaal Bekroond AV-Auteur  - Secretaris NVBG 
Mark D’Hanens Bekroond AV Auteur - Secretaris Close-Up St.Niklaas
Philippe Malfait Bekroond AV Auteur 

3. Het onderwerp is vrij. De werken moeten van recente datum zijn. (2017-2019)
a) Aantal werken: Maximum 2 per auteur
b) Sluitingsdatum: 16 September 2019
c) Jurering: 20 Oktober 2019
d) Notifcatie: 2 November 2019
e) Galaprojectie: Zaterdag 23 November 2019 14u  

                                       Zondag 23 November 2019 14u
f) Beeldresolutie: Max 1920 Px horizontaal,  Verplicht 1080 Px verticaal
g) Maximum duurtijd: 9  min/AV: Indien 2 AV’s ingezonden: beperkt tot 12 min/Auteur
h) Festival Projector: 1920 x 1080 Px
i) Beeldformaten: bij voorkeur 16/9 ook toegelaten 4:3, 3:2,16:10.
j) Muziek: mp3: minimum 320 Kbps aanbevolen.
k) Minstens 80% van de getoonde beelden moet eigen werk zijn, (dus max 20% reproducties 

uit boeken of internet!) maximum 20% video’s toegelaten.  

4. Per ingezonden productie bedraagt de deelnameprijs 10 euro, 15€ voor 2 AV’s. 
Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekening van SFNK nr.  
BE38973002487072 - BICARSPBE22  
met vermelding van “naam deelnemer, Titel, Digirama 2019”.  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Inzendingen waarvan het inschrijvingsgeld niet werd voldaan worden niet gejureerd. 

5. Alle deelnemers worden hiermede uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking en projectie op  
Zaterdag 23 November 2019 om 14u in zaal  
“t Kerkske” Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen, België. 
Ook nog projecties op Zondag 24 November 2019 om 14u 

6. Alle AV-Producties moeten van het type *.exe of .mp4 zijn.  
De ingezonden producties moeten starten zonder pauze, eindigen met “zwart” en na 2 sec 
terugkeren naar het bureaublad. Er mag geen vervaldatum ingebouwd worden. 
Toegelaten Systemen: PTE, DGFectsAV, MObjects, Wings Platinum (D3DX9_41.dll bijvoegen!), 
Proshow, Final Cut, Fotomagico  

7. Elke deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de auteursrechten die eventueel van toepassing 
zijn op zijn ingezonden werken, speciaal wat betreft de toestemming van de afgebeelde 
perso(o)n(en) en/of voorwerp(en), zoals bepaald in de wetgeving over de privacy.  
De deelnemer verklaart zich door deelname volledig akkoord met het reglement. 

8. De inzendingen moeten uitsluitend binnengebracht worden Via ‘WeTransfer’ naar 
secretariaat@sfnk.be 
De titel van de productie moeten als volgt worden ingevuld: TITEL.exe   
Voorbeeld: “Het Station.exe” “Het Station.mp4” 
Per ingezonden productie is een volledig ingevuld deelnemingsformulier verplicht, dat moet worden 
meegezonden met de productie.  
Het deelnemingsformulier  en reglement kunnen worden gedownload van www.sfnk.be.  
Bij de inzending moet ook 1 beeld uit de AV en 1 foto van de auteur(s) gevoegd worden. 
SFNK zendt een ontvangstbevestiging met de vermelding dat de productie correct afspeelt. Indien u 
na 14 dagen geen bericht hebt ontvangen, contacteer ons dan via secretariaat@sfnk.be.

9. De juryleden jureren geen werk van eigen kring.  
Hun beslissingen zijn bindend. De jurering is niet openbaar. 
Het totaal aantal aanvaarde en bekroonde montages dat kan vertoond worden kan gelimiteerd zijn 
door de totaal beschikbare projectietijd. 

10.De volgende Prijzen en Medailles  zijn voorzien: 
 
1 : Grote Prijs Maurice & Liliane Dorikens + DGFects software  
2 : SFNK Goud PTE Deluxe Software  
3 : SFNK Zilver PTE Deluxe Software  
4 : SFNK Brons  
5 : Prijs Gemeente Kapellen  
6 : Prijs Ministerie van Cultuur  
7 : Oorkonde KAVF 
8-10 Oorkonde SFNK 
“Speciale Prijs SFNK”, voor de beste niet gesproken AV 
 
Elke deelnemer ontvangt een gratis saloncatalogus via email. 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11.Alle contacten ivm. deze wedstrijd verlopen enkel via email :  secretariaat@sfnk.be 

12. Prijzen kunnen afgehaald worden op de prijsuitreiking of op het secretariaat tot 31 December 2019  

13.Door deelname aan Digirama, aanvaardt de deelnemer het reglement en geeft de ondubbelzinnige 
toelating om zijn/haar gegevens te gebruiken voor contact aan volgende activiteiten van SFNK 
VZW. 

14. PRIVACY  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door SFNK VZW, Antwerpsesteenweg 69/18, 2950 Kapellen, info@sfnk.be

Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, 
deelname, en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd 
belang om U te informeren over de activiteiten van SFNK VZW. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op 
info@sfnk.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten 
wissen, of vragen ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van 
persoonsgegevens vindt u op (www.sfnk.be) 
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