Reglement

Fotowedstrijd Corso Zundert 2019
Er zijn geen gebeurtenissen in het Zundertse die zo massaal en vanuit zoveel invalshoeken op de
gevoelige plaat worden vastgelegd als het corso.
De schoonheid en de emotie van het corso leveren heel veel beelden op die allemaal hun eigen
verhaal vertellen.
Dat alleen al is voldoende aanleiding voor de jaarlijkse fotowedstrijd die het corso als thema heeft.
Een kleurrijk evenement als het corso levert kleurrijke beelden op. Beelden die behalve de
kleurenpracht van de bloemen en de grootsheid van de wagens vaak ook de passie van de
corsobouwers, de saamhorigheid binnen de buurten, de beleving van bezoekers en medewerkers of
verrassende details tonen.
Want het onderwerp Corso Zundert is breed. Alle foto’s en video’s die de kijker op enige wijze een blik voor of
achter de schermen van het evenement van dit corsojaar geven kunnen worden ingediend.
Alle deelnemende foto’s op verschillende thema’s beoordeeld worden. Er zal voor iedere categorie een
winnaar gekozen worden, met als absolute winnaar dé corsofoto 2019. Alle ingezonden foto’s doen in principe
mee in iedere categorie. De categorieën luiden als volgt:
• Bloemen
• Bouw
• Emotie
• Sfeer
• Corso 2019
Bij een wedstrijd horen regels. Zo ook in dit geval:
• Het Zundertse corso moet duidelijk herkenbaar zijn op de foto’s, in welke vorm dan ook.
• Foto’s moeten worden afgedrukt op randloos fotopapier, uitsluitend in de maat 20x30 cm.
• Foto’s, die niet voldoen aan deze maten, doen niet aan de fotowedstrijd mee.
• Per deelnemer mogen maximaal 3 foto’s worden ingeleverd.
• Op de achterzijde van de foto’s op een sticker (van tevoren geschreven, om doordrukken
op de foto te vermijden) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf
vermelden.
• Zet ook een pijltje op de sticker, om de bovenkant van de foto aan te geven.
• Foto’s moeten, afgedrukt, worden ingeleverd binnen 8 weken na corsozondag.
• Voor 2019 sluit de inschrijving op 27 oktober 2019.
• De foto’s zullen beoordeeld worden door een jury en wij verzoeken u hun mening te respecteren.
• We verzoeken de fotografen om, naast de afdrukken, ook een digitaal exemplaar van hun
inzendingen te sturen naar fotowedstrijd@corsozundert.nl. Dat maakt het voor de Stichting Corso
Zundert mogelijk, om de foto’s eenvoudig te gebruiken in haar Public Relations of bij andere
gelegenheden. Uiteraard doen we dat met vermelding van de fotograaf.
LET OP! Foto’s die enkel digitaal worden aangeleverd doen niet mee aan de wedstrijd en worden niet
tentoongesteld.
• Verwerk in de foto’s geen teksten of afbeeldingen als data, namen, titels, logo’s en dergelijke.
Indien gewenst kunnen deze gegevens op een sticker op de achterzijde van de foto worden
vermeld.
• Foto’s kunnen, in een gesloten enveloppe, worden ingeleverd bij Het CorsoCentrum,
Industrieweg 3, 4881 EW, of worden opgestuurd naar Stichting Corso Zundert, t.a.v.
Werkgroep Jaargetijden, Postbus 250, 4880 AG in Zundert.

•

LET OP! Er is niet altijd iemand aanwezig in het CorsoCentrum. Indien niemand aanwezig kunnen foto’s
achtergelaten worden in de brievenbus. Voor informatie over momenten waarop iemand aanwezig is
kunt u contact opnemen via fotowedstrijd@corsozundert.nl
Ingezonden foto’s worden eigendom van de Stichting Corso Zundert en kunnen gebruikt worden in
publicaties en bij Public Relations-activiteiten van de corso-organisatie.

Wat betreft de Kinderfoto’s:
•
•
•
•
•
•

Deze categorie is bedoeld voor foto’s gemaakt door kinderen van de basisschool tot 12 jaar.
Het Zundertse Corso moet duidelijk in beeld zijn.
Kinderfoto’s hoeven enkel digitaal te worden aangeleverd, via fotowedstrijd@corsozundert.nl, binnen
8 weken na het corso.
Voor 2019 sluit de inschrijving op 27 oktober.
De foto’s zullen beoordeeld worden door een jury, zij zullen kiezen welke de mooiste corsofoto
gemaakt door een kind van 2019 zal zijn.
Per kind mag maximaal 1 foto worden ingeleverd.

Alle ingezonden foto’s en video’s worden geëxposeerd tijdens de herfstterugblik, één van de vier
jaargetijdenactiviteiten die een Zunderts corsojaar markeren. Enkele maanden na het corso wordt
geheel in de sfeer van de herfst met enige weemoed teruggeblikt op het voorbije corso. De
ontmoeting met de zon wordt een weekend lang herbeleeft. Daarna wordt het vizier al weer op het
komende corso gericht. Behalve door foto’s wordt de herinnering gevoed door filmbeelden.
Voor aanvullende informatie: contact via fotowedstrijd@corsozundert.nl.
De terugblik vindt in 2019 plaats op zondag 22 december in CultuurCentrum de Schroef in
Zundert. De prijswinnaars worden door de jury bekendgemaakt op zondagmiddag 22 december om 16:00 uur.
Alle deelnemers aan de mediawedstrijd zijn daarvoor al op voorhand uitgenodigd!
Stichting Bloemencorso Zundert,
Werkgroep Jaargetijden. www.corsozundert.nl
Bij onduidelijkheid of vragen graag contact via fotowedstrijd@corsozundert.nl
of Birgit Martens (06-21980786).

