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01.
Thema: Focus. Het thema mag de fotograaf zo 
breed mogelijk interpreteren.

02.
Maximale inzending: 3 foto’s.  

03.
De foto’s mogen zowel op een cd-rom als per mail 
ingediend worden. In beide gevallen vergezeld van 
een volledig ingevuld inschrijvingsformulier. 

04.
Alle foto’s moeten ingediend worden in JPEG-
formaat. De beelden moeten van maximale 
kwaliteit zijn en een formaat hebben van minimum 
2000 x 3000 pixels. Dat komt overeen met een 6 
megapixels-beeld. 

05.
De cd-rom met deelnemende foto’s kan je ofwel 
opsturen naar volgend adres: Fotonale Brugge 
2016, Cultuurcentrum Brugge, Burg 12, 8000 
Brugge of dien je in bij Cultuurcentrum Brugge, 
Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge. Ingediende 
CD-roms, fl ashcards of USB-sticks worden niet 
terugbezorgd.

06.
Via een downloadlink (wetransfer.com) kunnen de 
foto’s en volledig ingevuld inschrijvingsformulier 
ook doorgestuurd worden naar fotonale@brugge.
be. 

07.
Deelnemen is gratis en voor iedereen (ook niet-
Bruggelingen) mogelijk!

08.
De ingediende foto’s mogen géén naam (of 
watermerk) en/of kader bevatten en één foto mag 
niet bestaan uit een collage van verschillende 
foto’s.

09.
Deadline voor de inzendingen: 4 oktober 2016.

10.
Prijzen: 750 euro (1ste prijs), 500 euro (2de prijs),  
250 euro (3de prijs). Per deelnemer wordt slechts 
één prijs toegekend.
 
11.
De winnaars worden geselecteerd door een 
professionele jury.
 
12.
Door deel te nemen aan Fotonale Brugge verklaar 
je je akkoord met het wedstrijdreglement en 
geef je de Stad Brugge het recht de ingezonden 
werken te publiceren en eventueel als promotie te 
gebruiken voor Fotonale Brugge, de Stad Brugge 
en/ of eventuele sponsors. Bij elke vorm van 
publicatie of promotie zal steeds de naam van de 
fotograaf vermeld worden.

13.
De tentoonstelling van de geselecteerde foto’s 
vindt plaats in de Hal Cultuur,  AC ’t Brugse Vrije, 
Burg 11, 8000 Brugge van zondag 18 december 
2016 tot en met donderdag 12 januari 2017. De 
tentoonstelling is dagelijks gratis toegankelijk 
(uitgezonderd op 25.12 en 01.01) van 10.00u tot 
17.00u.  

14.
Alle betwistingen worden beslecht door het 
organisatiecomité.
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Inschrijven kan door de foto’s EN het inschrijvingsformulier …

> af te geven op cd-rom bij Cultuurcentrum Brugge, Sint-Jakobsstraat 20, 8000 Brugge 
 (maandag tot vrijdag tussen 13.30u en 17.00u)

> op te sturen op cd-rom naar 
 Fotonale Brugge 2016, Cultuurcentrum Brugge, Burg 12, 8000 Brugge 

> via een downloadlink (wetransfer.com) door te sturen naar 
 fotonale@brugge.be

Hebt u binnen de 5 werkdagen géén ontvangstbericht gekregen? 
Contacteer ons dan via fotonale@brugge.be of 050 44 30 60.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
FOTONALE BRUGGE 2016  ’FOCUS’

NAAM

VOORNAAM

STRAAT + HUISNUMMER

POSTCODE

GEMEENTE

LAND

GEBOORTEDATUM

TELEFOON

E-MAIL

> Heeft kennis genomen van het reglement    Datum:
 en verklaart zich ermee  akkoord.

> Dient in: …..... afbeeldingen (max. 3!).    Handtekening:

Cultuurcentrum Brugge | 050 44 30 60 | cultuurcentrum@brugge
v.u. Johan COENS, Stadssecretaris | affichebeeld © Rosalie Van den Kerckhove


