Bijlage 3:

Procedure en werkwijze uploaden foto’s

De procedure voor het aanleveren van de foto’s (max 7 foto’s, inclusief de foto die uit het
archief gebruikt wordt van het HCO) vindt u in deze bijlage
Werkwijze
Datum
Opgesteld door

:
:
:

Uploaden foto’s beeldverhaal ‘You and I in de wijk’
1 november 2016
Fieke van ’t Riet, projectleider World Press Photo Zwolle

De deelnemer:
- mag maximaal 7 foto’s uploaden (inclusief de foto die uit het oude archief van HCO
gebruikt gaat worden);
- de foto’s moeten in JPEG en 300dpi worden aangeleverd, waarbij de volgende
afmetingen en Kb ’s/MB’s worden gehanteerd: 10 x 15 cm ( 100kb), 20 x 30 cm (1mb)
en 30 x 45 cm (3mb). Hierover worden nog nadere instructies gegeven.
- Iedere foto heeft een unieke code, die onder de foto’s wordt ingevoerd voor de
oorspronkelijke code jpg, door de deelnemer zelf of begeleider van de deelnemer.
De unieke code bestaat uit: geboortedatum (ddmmjj), de vier eerste letters van de
ACHTERNAAM (hoofdletters, b.v. VIER) en AO (Assendorp Ouderen) of SO
(Stadshagen Ouderen), daarna volgt het nummer van de foto (FOTO 1 = 01, FOTO
2 = 02, FOTO 3 = 03, FOTO 4 = 04, FOTO 5 = 05, FOTO 6 = 06, FOTO 7 = 07).
Tenslotte volgt de code van de oorspronkelijke foto in jpg bestand.
Voorbeeld: Mevrouw Vierhouten woont in Assendorp en is geboren op 15 januari 1950. Zij
biedt 7 foto’s aan met het aanmeldingsformulier (bijlage 1). Haar unieke code op het
aanmeldingsformulier bij het kopje beeldverhaal is: 150150VIER_AO_01.jpg code, etc.
Voorbeeld: Meneer van Beuningen woont in Stadshagen en is geboren op 20 december
1951. Hij biedt 7 foto’s aan met het aanmeldingsformulier (bijlage 1). Zijn unieke code op het
aanmeldingsformulier bij kopje beeldverhaal is: 201251BEUN_SO_01. Jpg code, etc.
-

Deze code moet u ook invullen op je aanmeldingsformulier, zodat beide
overeenkomen met elkaar.
- Het emailadres van de deelnemer die gebruikt wordt voor het uploaden via we
transfer dient ook op het aanmeldingsformulier te staan.
Het uploaden:
-

Het uploaden doet u via We Transfer. Alle foto’s worden aangeleverd samen met
het ingevulde aanmeldingsformulier en voorzien van uw unieke code.
De foto’s worden geüpload via We Transfer via email: wpp@grotekerkzwolle.nl
tussen 1 januari en 1 februari 2017.
Alle ingezonden foto’s en het aanmeldingsformulier worden gearchiveerd per
deelnemer.
De gegevens worden anoniem gebruikt door de vakjury, die alleen de foto’s
ontvangen met de anonieme unieke code.

Contact: Fieke van ’t Riet, projectleider World Press Photo Zwolle/Grote Kerk Zwolle
06 22218109, f.vantriet@grotekerkzwolle.nl of wpp@grotekerkzwolle.nl

Bijlage 4:

Aanmeldingsformulier fotowedstrijd ‘You and I in de wijk’
(vakfotografen worden uitgesloten van deze fotowedstrijd)

Aanmeldingsformulier: Fotowedstrijd ‘You and I in de wijk’
Naam deelnemer
Wijk Assendorp of Stadshagen
Straatnaam + huisnummer
Postcode en woonplaats
Bereikbaarheid e-mail
Bereikbaarheid telefoon
Geboortedatum
Aantal foto’s (max. 7)
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Foto 4:
Foto 5
Foto 6:
Foto 7:
Data foto’s
Unieke code foto beeldverhaal
Titel beeldverhaal

Korte beschrijving beeldverhaal
(maximaal 140 woorden): Arial
lettertype 11

:

