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Beste fotograaf
Dit jaar wordt hét jaarlijkse evenement voor de motorrijder
het Vlastreﬀen – voor de dertigste keer georganiseerd.
Tijdens dit evenement komen motards vanuit heel België en zelfs vanuit het buitenland samen in Kortrijk.
Na de inschrijving aan de verlaagde Leieboorden, vertrekken ze voor een rondrit met tussenstops
in Brakel en in Bavikhove (brouwerij Bavik).
Van daaruit vertrekken alle motorrijders samen “in colonne” terug naar Kortrijk.
Ter gelegenheid van deze speciale verjaardag organiseren we een fotowedstrijd.
Daag jezelf en je collega-(hobby)fotografen uit om het beste beeld tijdens dit event vast te leggen.
Iedereen die over een fototoestel of smartphone beschikt kan zich inschrijven.
Probeer een beeld te tonen waarin de vriendschap, verbondenheid en
samenhorigheid onder motards te zien is.
De beste foto wordt beloond met een waardebon van 250 EUR, geschonken door Foto Robert en
wordt gebruikt voor promomateriaal bij de volgende editie.
INSCHRIJVEN via bijgevoegd formulier.
Veel succes!
Het Vlastreﬀen-bestuur & Foto Robert
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INSCHRIJVINGSFORMULIER FOTOWEDSTRIJD VLASTREFFEN
naam en voornaam: .............................................................................................................................................................................................
straat en nr.: ...............................................................................................................................................................................................................
postnummer: ............................................................................................................................................................................................................
gemeente: ...................................................................................................................................................................................................................
tel: .....................................................................................................................................................................................................................................
gsm: .................................................................................................................................................................................................................................
e-mail: ............................................................................................................................................................................................................................
neemt deel aan de fotowedstrijd van het Vlastreﬀen 2019 en
geeft toestemming om de ingestuurde foto’s ter beschikking te stellen van de organisatie.

Handtekening: .......................................................

Speciﬁeke voorwaarden
• Maximum aantal foto’s die mogen ingezonden worden: 5
• Speciﬁcaties voor de ingezonden foto’s
- De foto’s moeten digitaal, in hoge resolutie en ZONDER naamsvermelding op de foto
- worden bezorgd via mail aan info@vlastreﬀen.be
- kunnen zowel in kleur als in zwart-wit
- collages zijn NIET toegestaan
• Bij elke inzending moet duidelijk de naam, adres, telefoonnummer van de inzender vermeld worden.

Timing
• Foto’s kunnen ingezonden worden vanaf 26-08-2019
• Foto’s kunnen ingezonden worden tot 15-09-2019
• De selectie van de ingezonden foto’s / video gebeurt in de maand september

Opgelet
Het Vlastreﬀen is in de eerste plaats een moto-treﬀen, waarbij de beleving voor motorrijders centraal staat.
Mogen wij dan ook vragen om dit te respecteren en te fotograferen zonder motorrijders en publiek hierbij te hinderen.
We vragen met aandrang respect voor de motorrijders, publiek en verkeersregels!
SCHRIJF JE VOORAF IN DOOR DIT INGEVULDE INSCHRIJVINGSFORMULIER
TERUG TE MAILEN AAN INFO@VLASTREFFEN.BE
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