
Lens op de Mens 2021
Tutorial: foto’s insturen



➢Ga naar https://fotofestivalpelt.be

➢Klik op DEELNEMEN in het uitklapmenu onder INSCHRIJVEN

https://fotofestivalpelt.be/


• Je bent nu in de module voor het insturen van foto’s

• Klik op LOGIN



• Al eerder geregistreerd? Vul dan in de linker kolom je gebruikersnaam en wachtwoord in

• Nieuwe gebruiker? Vul dan in de rechter kolom een gebruikersnaam en een geldig e-mailadres in

• Als gebruikersnaam vul je je voornaam en naam in (bvb. Jan Janssen)

• Klik Inloggen (al geregistreerd) of Registreer (nieuwe gebruiker)

Voornaam Naam

Uw e-mailadres

als nieuwe gebruiker



• Je ziet een melding dat de registratie geslaagd is

• Controleer je e-mail en klik daarin op de link om een wachtwoord in te stellen



• Type een nieuw wachtwoord

• Klik op ‘Wachtwoord opnieuw instellen’

Klik nu op
‘Terug naar fotofestivalpelt’

Klik NIET op Inloggen
want je bent al ingelogd

x



• Ga terug naar INSCHRIJVEN > DEELNEMEN



• Klik op FOTO TOEVOEGEN/UPLOAD PHOTO/TELECHARGER PHOTOS



• Vul je persoonlijke gegevens verder aan

Straat  Nummer  (Busnummer)

Woonplaats

Postcode

Selecteer je land in het uitklapmenu

Telefoon- of GSM-nummer)

Adres van je website of sociaal medium dat onder je foto’s mag vermeld worden (niet verplicht in te vullen)

Geboortejaar alleen invullen indien geboren in 1990 of later

Klik op het gendersymbool van je keuze

Scroll verder 
naar beneden



Voornaam Naam Volgnummer  (b.v. Jan Janssens 01)

Selecteer uw categorie in het uitklapmenu

Klik op ‘bladeren’ en zoek de 1ste foto op uw harde schijf of 

ander opslagmedium, selecteer een foto en klik ‘openen’.

• Nu kan je je foto’s één voor één insturen

• Gebruik a.u.b. je voornaam, naam en 
volgnummer als titel voor je foto’s. Dat geeft ons 
een dubbele controle om jouw foto’s aan de 
juiste naam te koppelen. Geef GEEN andere titel 
aan je foto’s.

• OPGELET: De bestandsnaam van de foto MOET
bestaan uit Voornaam_Naam_Volgnummer.jpg

• 5000 pixels aan de langste zijde
• Maximum 15 Mb per fotobestand



• Jou eerste foto is geselecteerd en er 
verschijnt een miniatuurweergave

• Accepteer de wedstrijdvoorwaarden

• Ga akkoord met de verwerking van jouw 
persoonlijke data

• Controleer nog even je fotodetails

• Klik op ‘Foto inzenden’ 



• Je eerste foto is nu 
ingezonden voor de 
preselecties van Lens op de 
Mens 2021, maar moet nog 
door de jury geaccepteerd 
worden

• Je krijgt na afsluiting van de 
wedstrijd een bevestiging 
indien de jury jouw foto 
selecteert voor de 
tentoonstelling

• Wil je nog meer foto’s 
toevoegen klik dan opnieuw 
op FOTO TOEVOEGEN en 
herhaal de werkwijze van 
de eerste foto



• Klik op FOTO TOEVOEGEN 
om meer foto’s in te 
sturen voor de wedstrijd

• Je krijgt een overzicht
van hoeveel foto’s je al 
ingezonden hebt

Vul de titel in van je tweede foto
(voornaam naam volgnummer)

Klik op ‘bladeren’ en zoek de volgende foto op je harde schijf of ander
opslagmedium, selecteer de foto en klik ‘openen’

Controleer de categorie

Aantal reeds ingezonden foto’s

Adres van je website of sociaal medium dat onder jouw foto’s
mag vermeld worden (niet verplicht in te vullen)



• De tweede foto is geselecteerd en er 
verschijnt een miniatuurweergave

• Klik op ‘Foto inzenden’ om ze toe te 
voegen aan de preselecties



• Je tweede foto is nu 
ingezonden voor de 
preselecties van Lens op 
de Mens 2021, maar moet 
nog door de jury 
beoordeeld en 
geaccepteerd worden

• Je krijgt na afsluiting van 
de wedstrijd een 
bevestiging indien de jury 
jouw foto selecteert voor 
de tentoonstelling

• Wil je nog meer foto’s 
toevoegen klik dan 
opnieuw op FOTO 
TOEVOEGEN en herhaal 
de werkwijze van de 
vorige foto’s

• Klik op AFMELDEN om het 
insturen te beëindigen

• Je kan later opnieuw 
inloggen en foto’s 
toevoegen of verwijderen



• Als je opnieuw inlogt krijg je 
een overzicht van de foto’s 
die je reeds instuurde

• WACHTEND OP TOESTEMMING!

= de foto’s moeten nog door 
de jury aanvaard worden 
om in aanmerking te komen 
voor de 
openluchttentoonstelling

• Klik op BEWERK indien je de naam of de categorie van de foto wil bewerken of om de foto definitief te verwijderen



• Bewerk indien nodig de Title van de foto
(voornaam naam volgnummer)

• Pas indien nodig de categorie aan

• Klik op Bewerk om de wijzigingen op te slaan

• Klik niet op Bewerk maar wel op ’Delete Image’ 
als je de foto definitief wil verwijderen

• In de pop-up: klik OK en bevestig dat je de foto 
definitief wil verwijderen



• De foto is nu verdwenen uit het overzicht

• Je kan nog steeds nieuwe FOTO’s TOEVOEGEN (max. 10)

• Klik AFMELDEN om het insturen te beëindigen

• Of ga dadelijk verder naar  INSCHRIJVEN > BETALEN 

• Nadat alle foto’s ingestuurd zijn moet je nog 20 euro per ingestuurde foto betalen
• Ga hiervoor naar INSCHRIJVEN > BETALEN  



• Hier kan je Photo Credits
kopen aan 20 euro per 
ingezonden foto

• Klik op de Betaal Nu-knop

• Als je geen kredietkaart hebt 
dan kan je uitzonderlijk ook 
betalen via overschrijving op 
het vermelde rekeningnr.

• Laat ons a.u.b. even per e-mail 
weten dat je deze keuze 
maakt



• Hier moet je eerst het aantal foto’s 
waarvoor je wil betalen invullen

• Bij ‘Total’ zie je het totale te 
betalen bedrag

• Vul alle velden in (behalve ‘State’)

• Vul je kredietkaartnummer in, de 
vervaldatum en het CVC-
controlenummer dat je vindt op 
de achterkant van je kredietkaart

• Klik op de Pay-knop

• Volg de verdere instructies op je 
scherm

• Je ontvangt een e-mail met een 
betaalbevestiging

Vul hier het aantal foto’s in dat je instuurde

Voornaam Naam E-mailadres

Straat Nummer Bus Woonplaats

XXXX



Veel succes met je inzending

Wij heten je graag welkom op

Lens op de Mens 2021 in Pelt


