
 

 
 

 

Fotowedstrijd 
Doe mee en win 250 ansichtkaarten van uw eigen foto!  
 
De maand mei is bij uitstek een maand om er weer op uit te trekken. U 
vindt in onze bibliotheken een keur aan informatie over 
buitenactiviteiten om u te inspireren. Zo is er een flyer met fiets-, 
wandel- en kano-tips en een Lek & IJssel-fietsroute.  
Gaat u op stap, neem dan uw fotocamera mee! Maak een foto van uw 
buitenmoment met het thema ‘Mijn Lek & IJssel’ en doe mee aan onze 
fotowedstrijd.  
 
De praktische informatie en voorwaarden vindt u op de achterzijde van 
deze flyer.  
 
Het prijzenpakket 
Van de winnende foto wordt een ansichtkaart gedrukt met als thema 
‘Groeten uit Lek & IJssel’ in een oplage van 2.500 exemplaren. De 
winnaar krijgt 250 exemplaren, de rest van de kaarten wordt gratis 
verspreid onder bibliotheekbezoekers (zolang de voorraad strekt).  
De winnaar en de nummers 2 en 3 krijgen bovendien een afdruk van 
hun foto in het formaat 30x40cm in een fraaie aluminium lijst. 
 
Fototips 
Op onze website www.bibliotheeklekijssel.nl vindt u fotografietips die u 
kunnen helpen bij het maken van de winnende foto.  
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Fotowedstrijd  
praktische informatie en voorwaarden 
 
• Het thema van uw buiten gemaakte foto is ‘Mijn Lek & IJssel’.  
• De wedstrijd loopt van 1 tot en met 28 mei.  
• U kunt uw foto uiterlijk woensdag 28 mei inleveren/mailen.  
• U stuurt uw inzending per e-mail (jpg-bestand van minimaal 1MB en 

maximaal 4MB) naar info@bibliotheeklekijssel.nl en levert een afdruk 
van 10x15cm in bij de bibliotheek in uw woonplaats. Zowel de e-
mailinzending als de afdruk moeten zijn voorzien van uw naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. 

• De foto’s worden in mei tentoongesteld in de bibliotheek waar u deze 
heeft ingeleverd.   

• De jurering vind eind mei plaats door een deskundige jury, bestaand uit 
drie leden: amateur-fotograaf Paul Heijmink 
(www.bloemenfotografie.nl), Martin Planken van de Stichting 
Fotowedstrijd IJsselstein en Maartje Rutten, Medewerker Kunstuitleen 
Bibliotheek Lek & IJssel.  

• De jury-uitslag is bindend. 
• De prijsuitreiking is op vrijdag 13 juni, de plaats wordt nog 

bekendgemaakt. 
• Door uw deelname geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden. 
 
Voor hun inbreng en advies bij het organiseren van deze fotowedstrijd 
bedanken wij: 
 
Fotoclub Ef Elf, IJsselstein  
Stichting Fotowedstrijd, IJsselstein 
Fotoclub Perspectief, Houten 
 

www.bibliotheeklekijssel.nl 

http://www.bibliotheeklekijssel.nl/

	HUP naar buiten! maand
	Bibliotheek Lek & IJssel, mei 2008


