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Nationaal Salon PI
         ERKENNING FBP-BFF  2019 / 11

Reglement 
1. Alle fotografen, actief in België, kunnen deelnemen aan dit salon. 

Dit salon is erkend door :   Belgische Federatie van Fotografen  - BFF - 
 
Met medewerking van: 
KAVF http://www.avf.be/start.html
Gemeente Kapellen https://www.kapellen.be
Dika Kapellen https://www.kapellen.be  
Stumpfl Nederland http://www.nds-avstumpflnl.com

Jury : Rita Van Moll  A-FIAP - Voorzitter “Koninklijke Fotoclub Beringen”
Jacques Van Speybrouck Secretaris Fotogroep “Spectrum”  
Robert Biesemans Beroepsfotograaf - QEP- “Nominated Photographer of 

the Year FEP”

2. Er zijn 2 disciplines: 1 - Vrij - PI (Digitale beelden voor projectie) Kleur. 
2 - Vrij - PI (Digitale beelden voor projectie) Monochroom. 

3. Gegevens:
a. Aantal werken: max. 4 per auteur / per discipline
b. Beeldresolutie: Verticaal exact 1080 px voor afbeeldingen met een horizontale 

resolutie van 1920 px of minder. 
Horizontaal exact 1920 px voor afbeeldingen met een verticale 
resolutie kleiner dan 1080 px (=Panorama)

c. Beelden: uitsluitend “jpg” formaat
d. Sluitingsdatum : 7 Oktober 2019
e. Jurering : 19 Oktober 2019
f. Notificatie : 2 november 2019
g. Galaprojectie : 23 November 2019 11u   en 24 Nov 2019 11u  

 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 8 Euro per deelnemer voor 1 discipline, 12€ voor 
de 2 disciplines.  
Het bedrag dient overgemaakt op rekening nr.BE38 9730 0248 7072 Bic ARSPBE22  
met vermelding: “Uw Naam” en SFNK digiview.  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Inzendingen waarvan het inschrijvingsgeld niet werd voldaan, worden niet gejureerd. 
 
 
 

4. Alle deelnemers worden hiermede uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking en 
projectie op zaterdag 23 November 2019 om 11 u, in het zaal  
’t Kerkske, Kapelsestraat 182, 2950 Kapellen, België.  
Ook projecties op zondag 24 November 2019 om 11u

 

5. 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 opnamen moeten volledig van de hand van de inzender zijn. Reproducties zijn 
niet toegelaten.  
 

6. De inzendingen moeten binnengezonden worden via https://wetransfer.com naar: 
secretariaat@sfnk.be .  
De Inzending voor de verschillende disciplines mag in 1 keer gebeuren. Maak dan voor elke 
discipline een aparte map en geef deze map de naam van het onderwerp. Maak een ZIP file 
van het geheel, en sluit de deelnemingsformulieren mee in.

a. De inzending dient vergezeld te zijn van het inschrijvingsformulier ‘Digiview 2019’. 
b. Voor elke discipline dient U een afzonderlijk inschrijvingsformulier te gebruiken.
c. Geef het onderwerp op het formulier aan.
d. Dit inschrijvingsformulier kan je downloaden op de website van de SFNK – 

www.sfnk.be Volg verder de instructies op dit formulier.
e. Indien de inzendingen gebeuren per club, dient er verplicht vermeld: de naam van de 

club, en “ ‘Digiview 2019’”
f. Bij individuele inzendingen, vermelden: naam deelnemer, en  ‘Digiview 2019.
g. De nummering van de beelden dient als volgt te gebeuren:

00_nummer lijst deelnemingsformulier_titel.jpg , bijvoorbeeld: 00_08_BLOEM.jpg  

7. Door deel te nemen verklaart de inzender zich akkoord met dit reglement. 

8. De juryleden jureren geen werk van eigen kring. Hun beslissingen zijn bindend. De jurering 
is niet openbaar. 

9. Voor de beste werken in de twee reeksen worden de volgende prijzen voorzien:  
BFF Trofee voor de beste Auteur. 
BFF Medailles. 
SFNK Medailles. 
Prijs Gemeente Kapellen.  
Oorkonde KAVF.  
Diploma SFNK. 
Elke deelnemer ontvangt de notificatie en een on-line catalogus (PDF). 

10. Elke auteur kan per discipline maar met één medaille bekroond worden. 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11. Behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de auteur, heeft de organisator het recht om de 
werken te reproduceren in het kader van de te houden projectie en/of nog te organiseren 
wedstrijden “Digiview “. 

12. Maximum 25% van de ingezonden werken zullen aanvaard worden. De bekroonde werken 
zullen geprojecteerd worden. De aanvaarde werken die geprojecteerd worden zullen 
aangeduid zijn op het notificatieformulier. 

13. Alle niet voorziene gevallen worden door de inrichters vrij behandeld. 

14. Prijzen kunnen afgehaald worden op de prijsuitreiking of tijdens de projectiedagen, of op het 
secretariaat van de inrichters, en dit ten laatste op 31 december 2019.  
Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de inrichters. 

15. 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) 
 
 

Opgelet: 
Gelijkaardige foto’s:
Het is niet toegestaan beelden - of sterk gelijkende beelden - die in vorige edities van Digiview 
reeds werden ingediend (al dan niet aanvaard), nogmaals aan te bieden. Deze worden uit de 
selectie verwijderd.
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