Wat voor Lego minifigure foto verwachten wij voor onze DKS-wedstrijd?
(De complete spelregels vind je op het eind van deze tekst)
Kijk hiernaast, het idee is heel simpel!
• Pak je favoriete Lego minifigure of Lego Friends figure. Als je wilt, geef de
figure een “Lego camera” in de hand en zet het op een grappige of
indrukwekkende locatie neer. Het lijkt dat de minifigure zelf de foto maakt
in de ‘echte mensen wereld’… en daar maak jij een foto van!
• Je minifigure hoeft niet per se een Legocamera stukje vast te houden. Het kan ook iets
grappigs aan het doen zijn. Zoals “Batman bezig met z’n was uithangen”!
• Het kan ook zijn dat de ene minifigure een foto maakt van een andere minifigure!
• Deze foto-opdracht kun je overal doen: tijdens een (bos)wandeling, op een speelplaats, in je
eigen huis of tuin. Misschien kom je een gave kever of insect tegen, waar jouw minifigure een
“foto” van kan maken! Ga er op uit om jezelf uit te dagen voor een mooie foto!
• Heb je zelf geen Lego minifigure meer? En wil je toch nog met de wedstrijd mee doen? Leen er
dan eentje voor een paar dagen van je buren, nicht, neef of kennis. Anders neem contact op
met DKS en zullen wij er eentje uitlenen specifiek voor de fotowedstrijd.

Meer voorbeelden of inspiratie nodig?
Kijk op Legofotograaf Andrew Whyte’s website: https://www.longexposures.co.uk/legography
Andrew heeft een jaar lang elke dag zo’n foto van een Lego minifigure gemaakt. Anders, kijk op
Pinterest of Google voor afbeeldingen “Lego Minifigure Fotograaf”
.

Heb je zelf geen Lego minifigure camera onderdeel zoals deze?
hebben? DKS heeft 7 stukjes om gratis weg te geven (op = op!)

en wil je er eentje

Oh… en het camera-onderdeel past ook in het handje van een Lego Friends figure!
Stuur dan een email met je postadres gegevens naar info@dekempenspecials.nl en wij
zullen er eentje naar je toe sturen!

De spel regels voor Stichting DKS Lego Minifigure Fotowedstrijd zijn:
1. Deze fotowedstrijd is uitsluitend open voor leden van DKS KIDS & TEENS
2. Maak een foto waar er minstens 1 Legominifiguur of Lego Friends figure als
centraal onderwerp staat op een grappige/indrukwekkende locatie of scenario.
3. Het is niet vereist dat de minifiguur zelf een Legocamera stukje vasthoudt!
4. De foto die ingezonden wordt, moet daadwerkelijk door de DKS lid gemaakt
zijn (en niet vanaf internet geplukt!)
5. Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het
toepassen van een kleurcorrectie is toegestaan.
6. Stuur je foto naar info@dekempenspecials.nl & vermeld je voor- en achternaam
7. Inzenden kan tot en met uiterlijk zaterdag 6 juni 2020
8. Deelnemers mogen maximaal één foto inzenden voor deze wedstrijd!
9. Maandag 8 juni 2020 worden de 3 winnaars uitgekozen door een neutraal, externe jury.
10. De jury ziet alleen de foto die je hebt gemaakt en ziet jouw naam of gegevens niet.
11. Beslissingen van de jury zijn bindend!
12. Daarna worden alle deelnemers zsm via e-mail op de hoogte van de uitslag gebracht.
13. De 3 winnaars krijgen een lijst van Legosetjes waaruit ze één keuze mogen maken.
14. De overige deelnemers krijgen een klein Legoprijsje thuis gestuurd
15. Alle Lego Fotowedstrijd foto’s worden op de Stichting DKS website geplaatst
(dit mag anoniem zijn als dit gewenst is)

16. Deelname is gratis!

Heb je verder vragen over deze wedstrijd?
Neem dan contact op met Sue van der Heijden (06-21846433)
Wij wensen jullie heel veel foto & Lego pret en we verheugen ons op de resultaten!

Met dank aan onze sponsor Corporate Foundation Group Pierre Vacances - Center Parcs
om deze mogelijk voor ons te maken.

