
  

  Belgische Federatie van Fotografen vzw   

  

  Praktische info “Grote Prijs van België Fotografie 2019“          
 
OPGELET: HET VOLLEDIGE REGLEMENT IS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE: HTTPS://FBP-BFF.ORG/NL/ 

 

De GPBF 2019 omvat 6 secties: Open Kleur Prints, Open Monochroom Prints, Natuur Prints. 

                                                      Open Kleur Digitaal, Open Monochroom Digitaal, Natuur Digitaal. 

                                                      In de Open secties is geen natuur toegelaten. 

  

 

 

 

Deelnamerecht: Deze kosteloze wedstrijd is voorbehouden aan de leden van de Belgische Federatie van 

Fotografen vzw. Lid worden kan via: https://fbp-bff.org/nl/leden-registratie/ 

 

• Deelname, voor alle secties (prints en digitaal) gebeurt via deze website: 

http://www.gpbcontest.org/ 

• Deelnemen kan vanaf: 5 april 2019 

• Sluitingsdatum: 6 mei 2019 

• Datum jurering: 18 & 19 mei 2019 

 

Inzenden:   

• De digitale beelden doorsturen via: http://www.gpbcontest.org/ 
• De etiketten voor de prints zijn eveneens aan te maken via: http://www.gpbcontest.org/ 

De foto’s moeten gekleefd worden op licht karton (30 x 40 cm). Maximum dikte 1,5 mm. Na de 

volledige deelname worden speciale kleefbriefjes afgeleverd per mail en deze dienen op achterzijde 

van elke foto, onderaan in het midden, geplakt te worden. 

• Alle prints zijn uiterlijk op 6 mei 2019 bij:  
  

Jef Lemmens,  
 Van der Nootstraat 21, 3012 Leuven,  
016/44.93.79 of jef.maggy@gmail.com  

  

Attentie: Door de stijgende kosten voor het terugzenden van de fotowerken, wordt er gevraagd een 

BPOST-etiket volledig ingevuld, op naam van de bestemmeling bij te voegen aan de deelname. Dit 

etiket moet geldig zijn tot 2 weken na de jurering (19 mei 2019). 
  

• De aanvaarde werken worden bijgehouden voor eventuele deelname aan de FIAP Biënnales en andere 
evenementen. 
 

• Bij gebrek aan een betaald BPOST-etiket of afspraak RECHTSTREEKS met Jef Lemmens, worden 2 

maanden na de tentoonstelling, de niet afgehaalde werken vernietigd.  
  

De uitslagen en de individuele rangschikking worden gepubliceerd op de website van de BFF/FBP 

en gaan via e-mail naar elke deelnemer via het e-mailadres van de zender.   
  

Elke aanvaarding telt mee voor het behalen van A- en EFIAP-onderscheidingen. 
  

                                                                    Jean Caspers ESFIAP; EFIAP - Wedstrijdcommissaris BFF-FBP  
25/03/2019  

- Foto’s op papier: 4 foto’s (30 x 40cm) per sectie en per auteur. 

- Geprojecteerde digitale beelden: 4 digitale beelden: max. 1920 horizontaal x max 1080 px 

   verticaal per sectie en per auteur. 
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