Tävlingsinformation 2019
Deltagande
Alla medlemmar i klubben är välkomna att tävla.
Visning av bilder
Deltagare medger att bilden får publiceras i tryckt
och elektronisk form i sammanhang som rör tävlingen. Vid publicering skall fotografens namn framgå.
Om deltagare inte medger publicering skall det
skriftligen framföras samtidigt som bilden lämnas till
tävlingsledaren eller dess representant.
Inlämning av bilder
Bilden ska vara av fotografiskt ursprung och deltagarens egna verk.
Bilder som av enskild eller allmänhet kan uppfattas
som stötande eller kränkande äger inte rätt att delta.
Digitala bilder
Du får tävla i två klasser digitalt, en med motto och
en med fritt tema.
• Digitala bilder märks med motto, titel och medlemsnummer i filnamnet, t.ex.”motto_titel_nr.jpg”
• Bildstorlek anpassas lämpligen för visning med
projektor i full HD, 1920x1080 pixlar, jpg-format.
• Filstorleken får inte överstiga 2,5 Mb, detta för
att kunna hantera bilderna via digitalt utskick till
bedömmande klubbar.
• Elektroniskt inskickade bilder ska vara bifogade
som bilagor i e-posten. De får inte var inklistrade
i mejlet.
• Man kan även lämna sina digitala bildfiler i samband med klubbmötet. Ta i så fall med bildfilen
på ett USB-minne.
När båda klasserna lämnas in samtidigt, ska bilderna skickas in i separata mejl för att smidigt kunna
skilja de olika klasserna åt och undvika felsortering.
Påsiktsbilder - bild på papper
• Max storlek inklusive eventuell passepartout är
30x40 cm.
• Bilderna ska vara monterade på styv kartong/
passepartout så att bilderna kan visas stående
utan stöd.
• Alla bilder märks med titel och medlemsnummer.
Bild utan titel bedöms inte.
• OBS! Du ska inte skriva ditt namn på bilden!
• Bilder lämnas i samband med ordinarie medlemsmöte/månadsmöte.
• NYTT! Glöm inte att registrera dina påsiktsbilder i
listan där du lämnar dina tävlingsbidrag.
Månadens bild
Varje medlem får lämna in tre bilder till respektive
tävling

Redovisning av bilder
Bilderna redovisas vid ordinarie klubbmöte efter att
annan fotoklubb eller likvärdig har bedömt bilderna.
Poängsättning:
1:a plats 5 poäng
2:a plats 4 poäng
3:e plats 3 poäng
Övriga deltagare 1 poäng.
Varje deltagare får tillgodoräkna sig poäng för den
bäst placerade bilden. Övriga bilders poäng utgår.
Årets fotograf
Den som under årets månadstävlingar får flest poäng
utses till årets fotograf.
Årets Kollektion
Varje medlem får lämna in två kollektioner där varje
kollektion består av tre bilder.
Årets bild
Varje medlem får lämna in tre bilder.
Dokumentation/arkivering/bildhantering
• Tävlingsledare bokför inlämnade bilder/fotografer samt dess placering efter bedömning.
• Loggbok för inlämnade digitala bilder upprättas
• Bekräftelsemail att bilder mottagits skickas till
medlemmen
• Påsiktsbilderna hämtas i klubblokalen av medlemmen efter respektive tävlingsredovisning. Bedömningen sparas av sekreterare/tävlingsledare
• Digitala bilder med bedömning sparas i därför
avsedd folder på klubbens dator i ett år.
• Inlämningsformulär för registrering av inlämnade
påsiktsbilder ska ligga vid inlämningsplatsen så
att medlemmar kan fylla i vad som lämnats in; fotograf,medlemsnummer, bildtitel och antal bilder.
Visning
Hemsidan
Placering 1, 2 och 3 redovisas med kommentarer.
Facebook
Hemsidesansvarig hänvisar med länk till hemsidan
när uppdateringar gjorts.
Tävlingsledarens uppgifter.
Placerade bilder delges tävlingsansvarige för framställning av diplom och eventuella priser.
Placerade (1, 2 och 3) bilder med kommentarer delges efter redovisning till:
• Sekreterare
• Ansvarig för klubbens hemsida.
• Pressansvarig i klubben.

