
WEDSTRIJDREGLEMENT

Été des Portraits 2020

<<Europees festival van het fotografisch portret>>

Kennismaking:
Al vanaf 2004 worden er iedere twee jaar 1000 fotografische portretten van 250 tot 300 
fotografen van over de gehele wereld tentoongesteld in de straten, de parken.
De 'L'été des protraits' is bovenal een grote tentoonstelling, gekoppeld aan een wedstrijd.
1. Wie kunnen exposeren en deelnemen aan de wedstrijd: alle beroepsfotografen ter 
wereld.
2. Het enige thema , op welke creatieve  wijze dan ook gerepresenteerd,  is: << het portret  
en de weergave van de mens in al zijn vormen>>.
3. De ingezonden foto's mogen eerder zijn gepresenteerd (en afgedrukt) op andere 
wedstrijden of zijn verschenen op social-media.  
4. De kandidaat moet de auteur zijn van de ingezonden foto's.
5. De kandidaat moet toestemming hebben voor publicatie van de modellen die op de 
ingezonden foto's zijn afgebeeld en draagt gedurende drie jaar vrijwillig de wereldwijde 
rechten tot reproductie en weergave op welke beelddrager dan ook (brochures, gratis 
briefkaarten, interne tijdschriften en internetsites van de Stichting, Facebook groepen en 
pagina's https://www.facebook.com/groups/26260856454/, persberichten, etc.), binnen 
het strikte promotionele kader van de wedstrijd en het festival, over aan de Stichting 
"Amis du vieux Bourbon" welke het festival <<L'Été des portraits>> organiseert. 
Er zal geen enkel ander gebruik worden gemaakt van de foto's zonder schriftelijke 
toestemming van de deelnemer.
6. De kandidaat mag 1 tot 10 niet gesigneerde foto's insturen. De foto's dienen te worden 
geplaatst op de site van de L'été des portraits 
(https://www.letedesportraits.com/espace-pro), klaar om te worden afgedrukt , formaat 
2953 px aan de grootste zijde (50 cm/ 150 dpi) zonder effecten zoals marges, randen, 
etc. evenals een zelfportret (facultatief)op hetzelfde formaat, dat eveneens zal worden 
beoordeeld in de categorie <<zelfportret>>.
De bestanden dienen als volgt  te worden opgeslagen: naam_voornaam_00.. (bijv. 
mercury_freddie_001).
De contactgegevens en de website van de deelnemer worden toegevoegd binnen een 
kader dat op het tentoonstellingspaneel wordt geplaatst.
7. Om maximale aandacht in de media te bewerkstelligen, vragen wij elke deelnemer om 
de naam en het adres van de burgermeester van de woonplaats door te geven. Wij zullen 
deze personen  informeren over de deelname van de inzender aan de negende editie van 
de L'été des portraits, dit Europese festival van de portretfotografie.
8. De uiterste inschrijfdatum en uiterste datum om foto's op te website te uploaden: 31 
maart 2020 (Om het voor ons makkelijker te maken de foto's op te hangen, kunt u zich 
inschrijven zodra u weet met hoeveel foto's u wilt deelnemen).  
9. Deelnamekosten:
- Voor beroepsfotografen: 35 € (vijf en dertig euro)per foto (geldt niet voor het zelfportret)
- Voor beginnend fotografen en studenten: 30 € (dertig euro) per foto (van 1 tot 3)



- Betaling: via de website: https://inscriptions.letedesportraits.com/c/000006-l-ete-des-
portraits-2020; een rekening wordt automatisch door de server gegenereerd.
10. Iedere exposant ontvangt een bewijs van deelname aan het foto-festival.
11.Drie beroepsfotografen worden bekroond met een Kristallen, een Diamanten en een 
Robijnen  Borvo en drie beginnend fotografen worden bekroond met trofeeën voor Jong 
Talent. Dit jaar  worden zeven (7) Eervolle Vermeldingen uitgereikt (de jury heeft de 
vrijheid om één of meerdere extra eervolle vermeldingen toe te kennen indien zij dat 
wenst):
- Trofee: portret van een boreling uit het jaar 2000: ik ben dit jaar 20 jaar!
- Omdat Bourbon-Lancy een thermenstad is, zijn foto's rondom het water zeer welkom 
(onder water).
- Trofee: naaktfoto's
-Trofee: Zwart-wit portretten
- Trofee: creativiteit
-Trofee: <<street photography>> (foto's van het alledaagse leven); voor deze categorie  
wordt een vierkant formaat aanbevolen.
- De 'coup de coeur' van de jury
12. De jury bestaat uit gespecialiseerde portretfotografen (MOF 2019); zij komen bijeen in 
het voorjaar van 2020 voor hun beraadslagingen . Zij kunnen ook exposeren tijdens de 
manifestatie maar hebben geen enkele mogelijkheid om aan de wedstrijd deel te nemen.
13. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer / exposant dat hij of zij alle 
artikelen van het reglement respecteert en akkoord zal gaan met de beslissingen van de 
jury.
De resultaten zullen bekend worden gemaakt tijdens de openingsceremonie en de 
prijsuitreiking op zondag 12 juli 2020 in Bourbon-Lancy en de daaropvolgende week op 
de website van de organisatie (https://letedesportraits.com/).
Voor verdere vragen en inlichtingen kunt u zich richten tot Gérard Cimétiere op 
telefoonnummer 0033-6-08307528 ('s middags) of per e-mail:  
inscription@letedesportraits.com.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief: https://inscriptions.letedesportraits.com/newsletter


