
 
 
 
 
 
 
 

Georganiseerd door: le Royal Photo Club Cominois 
Onder het beschermheerschap van: Stad Komen-Waasten 

In partnerschap met: le Centre Culturel de Comines Warneton (MJC) 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoordelijk salon :  
Jean Luc FAUCOMPRE – salonverantwoordelijk-24 rue pablo PICASSO  59560 Comines(F) 
Teddy Denys- Rue Romaine, 10   B7780 Comines (B) 

www.phoccom.be - phoccom@hotmail.com 

Drie secties:  
 A: PI kleur  

B: PI zwart-wit 
C: PI Creativity (kleur) 

Het onderwerp van de wedstrijd is vrij 

Kalender 
 
Opening :    02.05.2016 
Sluitingsdatum :   10.09.2016     
Jurering :     17.09.2016     
Notificatie :    30.09.2016     
Opening en proclamatie :   29/10/2016 à 16h00    
Tentoonstelling en projectie :  du 29/10 au 06.11.2016  de 14 à 19 heures  
Verzending catalogus :  27.11.2016     

Jury 
 

Jozef Aerts, E-FIAP/p, M-FIAP, PIDC Diamond 2, PIDM 4 stars (Belgique) 
Jean Caspers E-FIAP, PPSA (Belgique) 
Vincent Schricke (France) 
Substituut : Jean Luc Faucompré, A-FIAP 
 

Prijzen 
 

Médailles van Royal Phoccom en van stad Komen-Waasten. 
Beste auteur van het salon (FIAP). 
Médailles FIAP, PSA, FCP, CvB en eervolle vermeldingen.  
Trofee van EPHA 
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DEELNEMING VOORWAARDEN 
 Deze internationale wedstrijd staat open voor alle fotografen  van de ganse wereld.  
Nittemin, indien  een     deelneming niet beantwoord aan de regels en  expositievoorwaanden, 
kan de organisatie deze deelneming weigeren. 
 Maximum vier beelden  per sectie. De inzending moet fotografisch door de deelnemer zelf 
gemaakt zijn, op een fotogragische emulsie of digitaal verworven 
 Door  zijn deelname verklaart en verzekert de deelnemer houder te zijn van de 
auteursrechten op het werk. De deelneemer geeft  hiermee de inrichters de toelating ziijn werk 
gratis te reproduceren, volledig of gedeeltelijk, in de context van de tentoonstelling (affiches, 
catalogus, webside…) 
 De deelnemers die dit weigeren zullen geen  medaille krijgen en zullen niet geprojecteerd  
worden. 
 Des  inrichters aanvaarden geen enkel  verantwoordelkheid voor mogelijke inbreuk op de 
auteursrecht. 
 De beelden mogen zowel elektronisch als op een andere manier door de auteur bewerkt 
worden, zolang de fotografische  inhoud overheerst, rekening houdend met de   beperking 
opgelgd door de sectie 
 Mededeling PSA : 
 -  Geen enkel titel  of identificatie mogen zichtbaar zijn  op een beeld die deelneemt aan 
 dit salon . 
 -   Ieder beeld moet een unieke  titel hebben. 
 -   Een beeld aanvaard   (of een duplicata ervan) in een PSA salon mag niet deelnemen 
 aan een volgende editie van deze PSA salon.  
     Een aanvaarde beeld mag niet opnieuw getiteld worden en deelnemen  aan een andere 
 PSA salon. 
     De woorden « Untiteld » of « No titel » zijn niet toegelaten. 
 Mededeling FIAP :   
  Door zijn deelname aan een FIAP salon,  aanvaard  zonder uitzondering de inzender de 
 volgende  punten :  
 De FIAP mag de beelden examineren om na te gaan of ze beantwoorden aan hun 
 reglementatie. (Zelfs de auteur niet lid is van de FIAP). 
 Daarvoor, mag de FIAP, alle beschikbare  middelen gebruiken. 
 Weigering aan cooperatie met de FIAP, of weigering  de originele opnamen voor te 
 leggen  ... enz. 
 zullen gesanctioneerd  worden en naam van de auteur gepubliceerd 

 

FOTOS 
- Bestanden moeten in JPEG formaat zijn. Afmeting: 1920 pix voor de horizontale 

zijde en 1080 pix voor de vertical zijde, 300 dpi, compressie 7-12, max 2Mb. 
- Bestanden moeten opgetuurd worden on line naar : www.phoccom.be/concours/ 
- Of op CD/DVD naar: 

Teddy Denys 
Rue Romaine, 10 
B 7780 Comines (B) 

       De CD/DVD zullen niet teruggezonden worden. 
 

ENTRY FORM 
- De auteurs moeten een entry-form on line invullen 
- Zij mogen ook de entry-form afdrukken en samen met CD/DVD opsturen (zie 

hierboven) 
 

IDENTIFICATIE 
- A.titel.jpg voor de kleur categorie 

B.titel.jpg voor de monochrome categorie 
C.titel.jpg voor de creativity categorie 
Zet de foto’s in een enkel bestand te downloaden op onze website. 
De titels verschijnen in de catalogus als het bestand 



- Al de nodige gegevens zullen later bijngevoed worden volgens de automatische 
process van ons programma. 

- Aleen de letters « a-z » zijn toegelaten. 
 
DEELNEMINGSRECHT 

- Voor de drie secties, een unieke prijs : 15 € of 20 $ 
- Niet betaalde inzendingen zullen niet gejureerd worden 
- Betaling mogelijk bij PAYPAL of geld met CD/DVD 

 

JURERING 
- De jurylen zullen niet deelnemen aan dit salon. 
- Er zal slechts één prijs per sectie en per auteur toegekend worden. 
- De beslissing van de jury is onherroepelijk 

 

NOTIFICATIE 
- Ieder deelnemer zal zijn resultaten per e-mail ontvangen. 
- De uitslagen van dit salon zullen gepubliceerd worden op onze webside 

www.phoccom.be 
- De lijst van de aanvaardingen zal doorgegeven worden aan de PSA voor inschrijving 

in de “who’s who”. 
 

CATALOGUS 
- Iedere deelnemer zal een catalogus ontvangen met de geselecteede en de 

geprimeerde beelden. 
 
Door deelname, wordt aanvaarding van het reglemen verrondersteldt. Gevallen niet 
voorzien vallen onder de bevoegdheld van de organisatoren. 

 
FIAP Definitie van de term Zwart-Wit foto (monochroom) 
Een zwart-witfoto met grijsschakeringen van zeer donker grijs (zwart) naar zeer helder grijs  
(wit) is een monochrome foto met verschillende grijstinten. 
Een zwart-witfoto afgedrukt in slechts één kleur wordt aanzien als een monochrome foto en  
wordt toegelaten in de sectie monochroom; zo’n proef kan afgedrukt worden in zwart-wit in  
de catalogus van een salon onder FIAP bescherming. 
Dit in tegenstelling tot een zwart-witproef die gewijzigd is door het bijvoegen van een kleur.  
Deze proef wordt aanzien als een kleurenfoto (polychroom) en moet als kleurenfoto geju- 
reerd worden. Zo’n proef dient in kleur afgedrukt in de catalogus van een salon onder FIAP  
bescherming. 

 


