
Regelement fotowedstrijd Culturele Steenoven 2022 

 
Onderwerpen: 

1. Landschap 

2. Flora & Fauna 

3. Dorpskern 

4. Portret van een dorpsgenoot 

5. Evenement of verenging 

6. Bedrijvigheid (van het bedrijfsleven) 

Technische kwaliteit: 

Foto’s met professionele camera’s maar ook foto’s met je smartphone kunnen ingediend worden.  

Bij de beoordeling van de foto’s wordt niet alleen gekeken naar de technische kwaliteit (bv. scherpte, 

en belichting) maar ook naar originaliteit van de foto. 

Deelname: 

Iedereen mag deelnemen, ongeacht de leeftijd en woonplaats, aan deze wedstrijd. De inzender van 

de foto moet ook de maker van de foto zijn. Foto’s moeten recent qua datum zijn en zijn gemaakt in 

het kalenderjaar 2022.  

Indienen Foto’s: 

- Per persoon kunnen maximaal 6 foto’s ingediend worden. 1 per onderwerp. 

- Stuur per onderwerpfoto 1 mail. Doe je mee met 3 onderwerpen, stuur je dus 3 x een mail. 

- Voor beoordelingsronde 1: Afbeelding is maximaal 1000 bij 1000 pixels 

- Is je foto door naar beoordelingsronde 2, word je gevraagd de foto van hoge resolutie in te sturen.  

- Foto’s kunnen ingestuurd worden tot en met vrijdag 30 september 2022 - 23:59 uur.  

- Indienen foto’s via WeTransfer per onderwerp naar dit mail adres: fotowedstrijd.cso@gmail.com 

Vermeld hierbij je: 

- naam    - telefoonnummer 

- woonplaats    - e-mail adres 

- geboortedatum  - onderwerp 

 

Toestemmingsverklaring:  

Als er 1 of meerdere personen op de foto staan dan dienen die een toestemmingsverklaring ingevuld 

te hebben. Deze kan hier gedownload worden.  

Planning:  

Start foto wedstrijd:  Vrijdag 1 juli 2022 

Einde foto wedstrijd:  Vrijdag 30 september 2022 

Beoordelingsronde 1: Maandag 3 oktober 2022 

Beoordelingsronde 2:  Vrijdag 7 oktober 2022 (top25) 

 

Expositie + lezing heemkunde kring opening: vrijdag 21 oktober 2022 

(planning is onder voorbehoud en mochten de omstandigheden daarom vragen kan deze aangepast 

worden). 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Indienen foto’s: fotowedstrijd.cso@gmail.com 

Vragen omtrent de stichting Culturele Steenoven en haar activiteiten: info@culturelesteenoven.nl 

Veel plezier en succes! 
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