
Wedstrijdreglement

Eté des Portraits 2018
«  Europees festival van het fotografisch portrait »

1. Alle beroespfotografen uit de hele wereld kunnen exposeren en deelnemen.

2. Het unieke thema, van vrije expressie, is: "Het portret en de menselijke representatie, in al 

zijn vormen".

3. De voorgestelde foto's mogen al eerder gepresenteerd (en geprimeerd) zijn in andere 

wedstrijden of mogen al op sociale media getoond geweest zijn.

4. Foto's van huwelijken of voorwerpen zijn niet toegestaan.

5. De kandidaat moet de auteur van de ingezonden foto's zijn.

6. De kandidaat moet toestemming hebben van de modellen die op de voorgestelde 

afbeeldingen aanwezig zijn voor publicatie en geeft zonder andere voorwaarden zijn 

rechten op reproductie en vertegenwoordiging in alle media (brochures, gratis postkaarten, 

interne tijdschriften en websites van de vereniging, pagina en Facebookgroep, perskits, 

enz.) voor de hele wereld en gedurende een periode van drie jaar in het kader van de 

strikte promotie van de wedstrijd en het festival aan de organisatie van de "Amis du Vieux 

Bourbon", organisatoren van het festival "L'été des Portraits".

Er zal geen ander gebruik van de foto's worden gemaakt zonder de schriftelijke 

toestemming van de deelnemers.

7. De kandidaat kan 1 tot 10 niet-ondertekende afbeeldingen voorstellen. Ze moeten worden 

opgeladen op de site van L'été des Portraits (http://inscriptions.letedesportraits.com/), klaar 

om te worden afgedrukt, in het formaat 2953 pixels aan de grootste zijde (50 cm / 150 dpi) 

zonder effecten zaols boorden, marges, enz., evenals zijn zelfportret (optioneel) in 

hetzelfde formaat, dat ook zal worden beoordeeld in de categorie "zelfportret"

De bestanden moeten als volgt genoemd worden: naam_voornaam_00 .. (Bijvoorbeeld: 

lennon_john_001). De contactgegevens van de auteur en zijn of haar website worden 

toegevoegd in een cartridge die op het tentoonstellingspaneel wordt geplaatst.

8. Om maximale mediaberichtgeving te garanderen, wordt elke exposant gevraagd om een 

lijst van regionale en lokale autoriteiten (evenals de naam en het adres van de 

burgemeester van de stad) aan de inschrijving toe te voegen. Ze zullen individueel worden 

geïnformeerd over de deelname van de portrettist aan de achtste editie van "L'été des 

Portraits" Europees festival van het fotografische portret.

9. Deadline voor registratie en het verzenden van foto's: 31 maart 2018 ( om het voor ons 

makkelijker te maken om de foto's op te hangen, kunt u zich registreren zodra u weet 

hoeveel foto's u gaat verzenden).



10. Deelnamekosten:

35 € (vijfendertig euro) per foto (exclusief zelfportret),

Betaling vindt plaats op de website (http://inscriptions.letedesportraits.com/), een factuur 

wordt automatisch gegenereerd door de server.

11. Een certificaat van deelname aan het festival (geréaliseerd door het bedrijf Forest 

Cartonnages) zal aan elke exposant worden gegeven.

12. De wedstrijd zal drie professionnele winnaars bekronen met een kristallen, een diamanten 

en een robijnen Borvo. Drie leercontracten zullen beloond worden met een kristallen, een 

diamanten en een robijnen trofee Jonge Talent.

Zes eervolle vermeldingen zullen dit jaar worden toegekend (de jury zal de vrijheid hebben 

om een of meer extra eervolle vermeldingen te benoemen als dat de wens van de jury is).

1. Trofee « Street Photography » 

2. Trofee : portret van de 3e leeftijd

3. Trofee naaktfotografie

4. Trofee zwartwit portret

5. Trofee creativiteit

6. Favoriet van de Jury

13. De jury bestaat uit gespecialiseerde portretfotografen en komt samen in het voorjaar van 

2018 om te beraadslagen. De jury kan aan het evenment deelnemen zonder de 

mogelijkheid om naar de prijzen te dingen

De resultaten zullen op de openingsceremonie op zondag 22 juli 2018 in Bourbon-Lancy en

de week ernaa op de website van de organisatie (http://www.letedesportraits.com/) bekend 

worden gemaakt.

14. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de kandidaat / exposant dat hij of zij alle 

artikelen van het regelement respecteert en accoord zal gaan met de beslissingen van de 

jury.

Voor vragen, kan U Gérard Cimetière op +33 6 08 30 75 28 in de namiddag bellen of hem via e-

mail contacteren : inscription@letedesportraits.com
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