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Omschrijving



AudioVisueel is een landelijke wedstrijd, waarbij meerdere foto’s
en een minimum aan video middels overlays en voorzien van
ondersteunend geluid in een presentatie worden geplaatst. In het
vervolg wordt dit aangeduid met AV.

Doel



Met de organisatie van deze landelijke wedstrijd streeft de
Fotobond ernaar om aandacht te vestigen op deze bijzondere
fotografische discipline en AV-amateurs samen te brengen.

Doelgroepen



Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle leden van de
Fotobond, al dan niet aangesloten bij een club.

Uitsluiting deelname



Inzendingen die niet voldoen aan de gestelde eisen.

Verdere beperkende
bepalingen



Bij uitsluiting van een inzending zal de wedstrijdcoördinator
contact opnemen met de deelnemer.

Club of Individueel



Individueel

Genre of thema



Indien ingezonden kan worden voor een genre of thema zal dit bij
de publicatie bekend worden gemaakt.

Inzending



Inzenden van de AV + het ingevulde inschrijfformulier (met
vermelding van het lidmaatschap-nummer) is alleen mogelijk via
WeTransfer, gericht aan marcel@marcelbatist.nl ?
Vanaf de dag na de sluitingsdatum worden geen nieuwe
inzendingen geaccepteerd.



Kwaliteitseisen




De aanbevolen beeldverhoudingen zijn 4:3, 3:2 of 16:9
De minimale resolutie bedraagt daarbij respectievelijk 1440x1080,
1620x1080 of 1920x1080

Aanvullende eisen





De AV dient geheel zelfstandig te draaien, als MP4 videobestand.
De duur van de AV is beperkt tot maximaal 6 minuten.
De AV mag slechts éénmaal worden ingezonden voor deze
wedstrijd.

Aantal inzendingen



Er mag slechts één AV-productie worden ingezonden per
lidmaatschap.

Retournering



N.v.t.

Ranking



AV’s worden als volgt geklasseerd:
o De jurypunten worden omgerekend naar een schaal van 100
punten.
o AV’s met een score van 96 of meer punten krijgen goud met
ster, dat zijn 15 ranking-punten voor de prestatieonderscheidingen.
o AV’s met een score van 90 tot 96 punten krijgen goud, Dat
zijn 10 ranking-punten.
o AV’s met een score van 83 tot 90 punten krijgen zilver, dat
zijn 5 ranking-punten.
o AV’s met een score van 76 tot 83 punten krijgen brons, dat is
één ranking-punt.
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Aantal juryleden



Het Dagelijks Bestuur van de Fotobond zal, op voordracht van de
coördinator van de Taakgroep Wedstrijden en Exposities een jury
van 3 personen benoemen en een voorzitter van de jury.

Eisen jury




Juryleden zijn uitgesloten van deelname.
Indien een jurylid tevens lid van een club is, mag dit jurylid geen
AV’s jureren die zijn ingezonden door andere leden van zijn club.
Het betreffende jurylid wordt hiervoor vervangen door de
voorzitter van de jury.

Waardering



Elk jurylid maakt een kort verslag met waarderingscijfers en
toelichting. Dit verslag wordt na de wedstrijd aan de inzender
toegezonden.
De jury beoordeelt op Inhoud, Visueel en Audio.
Voor elk van de drie criteria geeft de jury een cijfer van 1 tot en
met 10 punten. Inhoud wordt dubbel gehonoreerd. Maximaal
kunnen per AV 120 punten worden vergaard.




Publicatie uitslag



Na jurering zal de uitslag en een selectie van de winnende beelden
(Print Screens) op de website van de Fotobond te zien zijn.

Publicatierecht
/auteursrecht



De fotograaf dient de auteursrechten van de ingezonden beelden
te bezitten en hij/zij en de Fotobond en/of de organisatoren te
vrijwaren van elke eventuele aanspraak door derden.
Tevens dient de fotograaf, bij duidelijk herkenbare personen, de
portret- en publicatierechten van de ingezonden beelden te
hebben geregeld en dient hij/zij de Fotobond en/of de
organisatoren te vrijwaren van elke eventuele aanspraak door
derden.
De Fotobond zal de beelden alleen gebruiken in het kader van
deze wedstrijd en eventuele promotie doeleinden, b.v. de
Landelijke AV-dag. Alle gegevens van en over de auteur zullen
alleen in dit kader gebruikt worden.
Voor publicatie van de beelden verlenen de auteurs toestemming
zonder enige vergoeding.
Bij publicatie zal naamsvermelding plaats vinden.
Deelnemers aan deze wedstrijd verklaren zich akkoord met dit
reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Taakgroep
Wedstrijden en Exposities, al dan niet in overleg met de
betrokkenen.










Periode



Winter/voorjaar

Coördinatie



Coördinatie vindt plaats door de Taakgroep Wedstrijden en
Exposities.
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