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Foto’s 
-  De BAK-fotowedstrijd is een wedstrijd waarin de mooiste aan karnaval gerelateerde foto wordt 

gekozen. 
 
-  De fotowedstrijd heeft geen specifiek thema. Alle foto’s dienen op enige wijze te kunnen worden 

gerelateerd aan Boemeldoncks karnaval. Er wordt onderscheid gemaakt in 2 categorieën: 
Optochten en Karnaval (foto’s niet zijnde gemaakte tijdens een van de optochten). 

 
-  Ingezonden foto's moeten bestaan uit één beeld (collages etc. zijn uitgesloten van deelname). 
 
-  Ingezonden foto's moeten door de deelnemer zelf zijn gemaakt.  
 
-  De ingezonden foto's mogen niet uit een bewuste reclame-uiting bestaan. Dat het als het ware 

het onderwerp van de foto is. 
 
-  Deelnemers mogen hun foto's vrijblijvend een naam geven. Dit kan door de bestandsnaam aan te  
 passen of via een toelichting in de e-mail.  
 
Inleveren foto’s 
 
-  Iedere deelnemer mag maximaal 3 foto's insturen. 
 
-  Foto's moeten digitaal in een gangbaar bestandsformaat worden ingeleverd vóór 6 maart 2023. 
 Foto's die na deze datum worden ontvangen doen niet meer mee aan de fotowedstrijd.  
 
-  De aanmelding bevat informatie over de naam, adres en telefoonnummer van de inzender. Het is 

toegestaan om per foto een toelichting en/of titel op te nemen. Anoniem ingezonden foto’s 
worden niet geaccepteerd. 

 
- Een korte beschrijving over de ingezonden foto(‘s) wordt gewaardeerd door de vakjury. 
 
-  De foto's kunnen digitaal opgestuurd worden naar het e-mail adres: 

fotowedstrijd@boemeldonck.nl 
 
-  Alle foto’s worden door de BAK in een formaat van 20*30 cm afgedrukt. Foto’s die door de 

afdrukcentrale met als kwaliteit indicatie <slecht> en <matig> worden gekwalificeerd worden 
uitgesloten van deelname. Uw inzending dient dan ook van goede pixel kwaliteit te zijn. U wordt 
hierover geïnformeerd. 

 
-  Alle foto’s worden anoniem aan de jury aangeboden.  
 
Jury 
 
De foto’s zullen op twee verschillende manieren worden gejureerd:  

(a) door een vakjury  

(b) door een publieksjury. 

Hiervoor worden twee aparte prijzen uitgereikt.  
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Alle foto’s worden voorzien van een uniek nummer. Alleen de president van de Foto- en Video 
commissie  weet welk nummer bij welke inzender hoort. Deze maakt geen onderdeel uit van de vakjury 
en neemt niet deel aan de publieksjury. De namen van de winnende fotografen worden kort voor de 
bekendmaking van de uitslag aan de jury medegedeeld. 
 
a. Vakjury 
-  De BAK stelt een onafhankelijke vakjury in. De leden van de jury zijn uitgesloten van deelname. 

De jury bestaat uit minimaal drie personen onder leiding van de BAK Hoffotograaf. 
 
- De jury beoordeelt de foto’s op de volgende criteria: 

a. Karnavalesk 
b. Herkenbaarheid 
c. Compositie 

 
De jury bepaalt – per categorie -  de eerste, tweede en derde plaats. 
 
b. Publieksjury 
-  Tijdens de BAK Foto-expositie worden alle ingezonden foto’s geëxposeerd. 
 
  De publieksprijs zal worden bepaald door de bezoekers van de BAK Foto-expositie. Er kan tot 30  
 minuten voor sluiting van de fotomiddag gestemd worden.  Elke bezoeker ontvangt bij  

binnenkomst een stemformulier waarop ze hun drie favoriete foto's kunnen vermelden.  
 De op nummer 1 vermelde foto is drie punten waard, de op nummer 2 vermelde foto is twee  

punten waard en de op nummer 3 vermelde foto is 1 punt waard. De deelnemer met het meeste  
aantal  punten wint de publieksprijs.  

 
-  Bij een gelijk aantal stemmen wint de foto met de meeste eerste plaatsen. Indien ook dat gelijk is  

het hoogste aantal tweede plaatsen doorslaggevend. Wanneer ook dat gelijk is dan bepaalt het  
lot. 

 
c. Slotbepaling 
-  Over de uitslag van de BAK Fotowedstrijd kan niet nader worden gecorrespondeerd. 
 
Winnaars 
 
-  De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.  
 
-  De ingezonden foto's worden tijdens de BAK Fotomiddag tentoongesteld bij café- en 

zalencentrum Marktzicht.  
 
-  Tijdens de BAK Fotomiddag zal de prijsuitreiking plaatsvinden van zowel de juryprijs als de 

publieksprijs. 
 
-  Mogelijk worden de prijs winnende foto’s ook in andere uitingen van de BAK gebruikt. Door 

deelname aan de BAK Fotowedstrijd geeft de deelnemer hier ook automatisch toestemming 
voor. Wanneer de BAK gebruik maakt van deze foto’s zal dit gebeuren onder naamsvermelding 
van de fotograaf.  
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