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Reitz•Die fees met gees 16-19 Februarie 2017
Reëls
Daar is drie kategorieë waarin deelgeneem kan word:
Kategorie onder 12 jaar: Die fotograaf moet jonger wees as 12 jaar.
Kategorie 12–18: Die fotograaf moet tussen 12 en 18 jaar oud wees.
Kategorie Algemeen: Alle volwassenes ouer as 18 kan vir hierdie
kategorie inskryf.
Digitale manipulasie mag slegs by die Kerk/kerke-tema van die
algemene afdeling gebruik word omdat nie almal toegang het tot
hierdie spesiale manipulasiesagteware nie.
HOE SKRYF EK IN?
Daar sal ’n houer by al die VKB-takke in ons streek wees waarin

inskrywings saam met die inskrywingsgeld en die inskrywingsvorm
binne-in ’n koevert geplaas kan word. By Pienaar van Zyl in Reitz sal
ook so ’n houer wees.
Foto’s moet gedruk word in A5-grootte en dan op ’n stuk harde papier
of gewone papier geplak word sodat die foto nie kan beskadig nie.
Inskrywingsgeld beloop R30 per foto.
Foto’s kan ook per e-pos na Chunky Kotze gestuur word by
chunkykotze@gmail.com. Hy sal dan reël dat die foto gedruk word.
VKB-Bieliemieliefees aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die
gehalte van die drukwerk nie. Hoewel alles in ons vermoë gedoen sal
word om die foto mooi te laat druk, moet daar asseblief ook verstaan
word dat foto’s miskien baie mooi op ’n selfoon kan vertoon, maar

wanneer dit dan gedruk word, kan ’n mens maklik onderskei tussen
foto’s wat met ’n kamera geneem is teenoor foto’s wat met ’n selfoon
geneem is (let wel, net sekere selfone) aangesien die gehalte van die
twee op groot maat kan verskil. Soos Professor Gerber sê: “The proof of
a photograph is in the print!”
Kontak Chunky vir die bankbesonderhede waar inskrywingsgeld
inbetaal kan word en gebruik jou naam as verwysing by inbetaling
indien jy van die e-pos-metode gebruik maak.
Geen inskrywing sal aanvaar word sonder inskrywingsgeld nie.
Skakel of WhatApp Chunky by 0829066931 vir enige navrae.
Die sluitingsdatum vir inskrywings is 13 Februarie 2017 om 10:00.

FOTO KOMPETISIE | Inskrywingsvorm: (Plak inskrywing agter op foto en lewer af by feeskantoor, jou
naaste VKB tak of e-pos na chunkykotze@gmail.com) Kontak: 082 906 6931 (Chunky Kotze)
Naam en Van:

Ouderdom:

Sel no:

Geboorte datum:

E-pos:
Kategorië (Merk met ‘X’)
Onder 12 Jaar

Lekkers/roomys

Silly selfies

Pa stroop/plant

12 - 18 Jaar

My gunsteling skoene

Gunsteling natuurtoneel

Trekker/motofiets

Algemene Afdeling

Die son sak/ kom op

Kerk/ Kerke

Plaasmense

