
Faculty of Social and Behavioural Sciences  

 

FSW Fotowedstrijd – Food & Society 

De spelregels 

• 1 kleurenfoto (géén zwart-wit) per persoon, als bijlage in e-mail 
• Vóór 30 maart 2018 gestuurd naar fotowedstrijd@fsw.leidenuniv.nl 
• Foto sluit aan bij het thema ‘Food & Society’ en worden er op de foto mensen 

weergegeven 
• Formaat: JPEG, minimaal 2 MB en 300 dpi 
• Verhouding: 2:3 (vergroting 40x60 mogelijk) 
• Stuur met de foto ook een motivatie/beschrijving mee waarin je vermeldt: 

o Titel, beschrijving, uitleg wat de link is met het thema ‘Food & Society’ 
en vanuit welk sociaal wetenschappelijk perspectief je dit beeld hebt 
gemaakt. (max. 100 woorden) 
Dit wordt gebruikt voor de tekst onder de foto als deze in de expositie komt. 

o Plaats en datum van de foto 
o Naam en categorie (bachelorstudent, masterstudent, PhD student, 

docent, medewerker, minor van FSW) 
o Je eigen e-mailadres 

• Foto’s mogen bewerkt worden binnen de volgende grenzen: 
o Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnedes, verscherpen, contrast, 

helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Het 
wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan. 

o Niet toegestaan is het klonen van elementen uit andere beelden, het 
verwijderen van beeldbepalende elementen, teksten of passepartouts 
toevoegen. 

o Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn. Dus geen creatieve filters. Het 
gaat om de foto’s en niet om digitale kunst. 

• Als je een foto instuurt, ga je akkoord dat jouw foto geplaatst mag worden op de 
websites, sociale media en promotiemateriaal van FSW, haar studieverenigingen 
en de Universiteit Leiden en tevens mag worden geëxposeerd in de gangen van 
het Pieter de la Courtgebouw. De naam van de fotograaf wordt waar mogelijk 
bij plaatsing vermeld. 

• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Voor vragen over de fotowedstrijd kun je terecht bij de webredacteur van je eigen 
instituut / afdeling of mail naar fotowedstrijd@fsw.leidenuniv.nl. 
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