Prijzen en combinatiepakketten
Inschrijving
Op 1 maart 2020 start de inschrijving voor het Open Nederlands Kampioenschap
Onderwaterfotografie en –videografie. www.fotokampioenschap.nl
Er zijn verschillende wedstrijden waaraan zowel beginnende fotografen en filmers, als
meer ervaren (wedstrijd)fotografen en filmers kunnen deelnemen.
Categorie
Zoetwater
ONK
Starters

Voor wie?
Voor beginnende en ervaren fotografen
Voor beginnende en minder ervaren fotografen en filmers
Voor fotografen die nog niet zelfstandig aan een wedstrijd willen

ONK Team

deelnemen en eerst onder begeleiding van een coach ervaring willen
opdoen

ONK
Masters
No Limits

Voor ervaren fotografen en filmers
Voor beginnende en ervaren fotografen

Kortingscodes
NOB-leden krijgen € 5,- korting bij inschrijving voor één van de wedstrijden. Deze
korting geldt voor inschrijving van het ONK Starters (foto of film), het ONK Masters (foto
of film), ONK Teamwedstrijd of de zoet water wedstrijd. De korting geldt niet voor de
prijsuitreiking en de combinatiepakketten waarbij er al een voordeel in de prijs is
berekend. De kortingscodes voor NOB-leden zijn te vinden in www.mijnnob.nl

Prijzen en combinatiepakketten
Via de inschrijfmodule van Eventgoose kan een deelnemer verschillende mogelijkheden
kiezen. De bovenstaande kortingen gelden als wordt gekozen voor een los
wedstrijdonderdeel, bijvoorbeeld het ONK Fotografie Starters. Als een deelnemer aan
verschillende wedstrijdonderdelen wil deelnemen, dan is het voordeliger om een
combinatiepakket te kiezen. De kortingscodes voor NOB-leden gelden niet voor de
prijsuitreiking en combinatiepakketten.
Foto Starters

€ 30,-

Foto Masters

€ 35,-

Video Starters

€ 10,-

Video Masters

€ 35,-

Foto Team - individueel

€ 15,-

Foto Team - club

€ 25,-

Foto Zoetwater

€ 10,-

No Limits

€ 0,-

Combinatie Foto Starters + Video Starters

€ 30,-

Combinatie Foto Masters + Video Starters

€ 35,-

Combinatie Foto Starters + Foto Team

€ 30,-

Combinatie Foto Masters + Foto Team

€ 35,-

Combinatie Zoetwater + Foto Starters

€ 30,-

Combinatie Zoetwater + Foto Masters

€ 35,-

Combinatie Zoetwater + Foto Team

€ 15,-

Combinatie Zoetwater + Foto Starters + Foto Team

€ 30,-

Combinatie Zoetwater + Foto Masters + Foto Team

€ 35,-

Prijsuitreiking 28 november 2020

€ 0,-

Prijzen zijn zonder korting, inclusief administratie- en verwerkingskosten,
exclusief betalingskosten.
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