Ansøgning om kvalificering
Bedømmelse den 17. marts 2018 kl 19:00 på Hotel Sinatur Storebælt, Nyborg
Navn:

Adresse:

Post nr.

By:

Telefon:

E-mail:

Website:

Angiv speciale for ansøgningen:

Ansøgningen vedlægges 1 CD/DVD/USB med billederne i 2000px på den lange led.
Ansøgningen vedlægges kontaktprint med opsætningsvejledning
Jeg ansøger om at blive kvalificeret som (sæt kryds):
________ M>panel 16 billeder præsenteres i 2 rækker billeder a 8 stk. (digital)
________ QM>panel 20 billeder præsenteres i 2 rækker billeder a 10 stk. (print)
________ SQM>panel 20 billeder præsenteres i 2 rækker billeder a 10 stk. (print)
Ansøger angiver hvordan deres 16 / 20 billeder præsenteret ved nummerering af værkerne, øverste række
yderst til venstre opsættes billede nr 1 og derefter opsættes billederne I nummerfølge I højre retning, således
at billede nr. 9 er første billede I venstre side, nederste række ved M og billede nr 11 er første billede I
nederste række ved QM og SQM paneler.
dff forbeholder sig ret til at vise billeder fra anerkendte ansøgninger i forbindelse med omtale af
kvalificeringssystemet med mere – uden vederlag og yderligere tilladelse.
Det er fotografens ansvar at evt. nødvendige (model) releases og eventuelt andre tilladelser forefindes.
Ved ansøgningen har jeg læst og anerkender reglerne for dff’s kvalificeringssystem således som de er
beskrevet på www.dff-photo.dk
Ansøger har mulighed for selv at opsætte billederne til præsentation og modtage mundtligt svar på dagen. I
dette tilfælde fremsendes denne ansøgning før angivet deadline til dff og billederne medbringes på angiven
tid/sted
Ansøgeren kan også bede kvalificeringsudvalget forestå opsætningen. I dette tilfælde fremsendes denne
ansøgning før angivet deadline til dff og skal billederne være leveret til dff senest 2 dage før bedømmelsen.
Ansøgeren har selv ansvar for forsvarlig indpakning. Undertegnede er medlem af dff.
___________________________________
Ansøgers underskrift

__________________
Dato

___________________________________________________________________________________________
Nedenfor er forbehold dff
Ansøgningen er Overdommer: _______________________
___ billeder

___ CD/DVD/USB

Ansøgning er_

___ godkendt

Noter fra bedømmelsen:

___ godkendt
___ afvist

dff

_______________________
___ k-ark

___ tilstæde

