Bijlage 4: Procedure uploaden foto’s fotowedstrijd ‘You and I young’
Iedere foto heeft een unieke code / bestandsnaam, deze code gebruik je als bestandsnaam
voor de foto. De unieke code bestaat uit: geboortedatum (ddmmjj), de vier eerste letters van
de ACHTERNAAM (hoofdletters, b.v. VIER) en het nummer van de foto 01, 02, 03.
Deze unieke code moet ook ingevuld worden op het aanmeldingsformulier, zodat beide
overeenkomen met elkaar. Het e-mailadres van de deelnemer, dat gebruikt wordt voor het
uploaden van de ingezonden foto’s via We Transfer, dient ook op het aanmeldingsformulier
te staan.
Voorbeeld 1
Bas Vierhouten is geboren op 20 februari 2005. Hij biedt 1 foto aan als 20022005VIER_01.
jpg code samen met het aanmeldingsformulier FOTO 01. Hij verzendt beide documenten via
We Transfer in één keer naar:fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl.
Foto 01:20022015VIER_01_Y
(let op de ‘underscore’!!!)
Attentie:
Hij stuurt een kopie van het aanmeldingsformulier met unieke code op, dat ondertekend is
door zijn ouder/verzorger, naar: Grote Kerk Zwolle, Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle t.n.v.
Fieke van ’t Riet, projectleider WPP Zwolle.

Voorbeeld 2
Marije van den Berg is geboren op 14 oktober 2003 en biedt 3 foto’s aan.
De foto’s hebben dan deze bestandsnamen:




FOTO 1: 14102003BERG_01_Y.jpg code
FOTO 2: 14102003BERG_02_Y.jpg code
FOTO 3: 14102003BERG_03_Y. jpg code

(let op de ‘underscore’!!!)
Zij vult voor foto 1 het aanmeldingsformulier FOTO 01 in, voor FOT 02
aanmeldingsformulier FOTO 2 en voor foto 3 aanmeldingsformulier FOTO 03. Zij verzendt
alles (3 aanmeldingsformulieren en 3 foto’s) in één keer via We Transfer naar
fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl.
Let op: ‘van den’ wordt niet opgenomen in de unieke code alleen de vier laatste
letters van de achternaam)
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Attentie
Zij stuurt een kopie van het aanmeldingsformulier op, dat ondertekend is door haar
ouder/verzorger, naar: Grote Kerk Zwolle, Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle t.n.v. Fieke van ’t
Riet, projectleider WPP Zwolle.

Het uploaden
Het uploaden doe je via We Transfer, in één keer alle documenten: de aparte foto’s en de
aparte aanmeldingsformulieren. De foto’s worden geüpload via www.wetransfer.com en
verstuurd naar het emailadres fotowedstrijd@grotekerkzwolle.nl.
Alle ingezonden foto’s en formulieren worden gearchiveerd per deelnemer. De gegevens
worden anoniem gebruikt door de vakjury, die alleen de foto’s ontvangt met de anonieme
unieke code/ bestandsnaam. De inzenders ontvangen bericht dat de foto/foto’s en
aanmeldingsformulieren in goede orde zijn ontvangen.
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