Riktlinjer för klubbens interna tävlingar

Klubbtävling
Klubben har under verksamhetsåret ett antal interna klubbtävlingar, antalet samt om det skall vara bestämda
teman eller fritt bestäms i samråd med styrelsen för det aktuella tävlingsåret. Inlämning sker i digitalt
format.
Det är tillåtet att lämna 3 bilder per medlem och deltävling.
Bilderna skall vara tagna inom en 24 månaders period
Så här gör du:
Krav på bildstorleken:
Största sida : Valfri storlek, dock är 1920 bred eller 1080 hög att rekommendera.
Upplösning: 120-200 pixlar/tum
Filformat JPG, max 2 Mb stor
Färgrymd: sRGB eller Adobe RGB
Namngivning vid klubbtävlingar:
Medlemsnummer, ditt nummer står på ditt inbetalningskort för medlemskap
A, B eller C för olika inlämningar per tävling
Deltävlingens nummer
Alltså: Om ditt medlemsnummer är 45 och du lämnar in tre bilder till deltävling
nummer 4 så döps de så här: 45A4, 45B4 samt 45C4
Bilderna skickas till Dropbox, se under klubbtävlingar på klubbens hemsida
Datum för inlämning och redovisning finns på klubbens hemsida under klubbtävlingar samt i klubbens
säsongsprogram.

Årets bild (Grupp A)
Tävlingsbilder skall vara tagna under aktuellt år. Inlämning sker 7 Februari.
Se tidsplan för exakta inlämningsdagar.
(Årets bild 2016 skall alltså vara tagen under 2016 och lämnas in senast 7 Februari)
Grupp A: Svartvit eller färg digitalt format. Fritt tema.
Det är tillåtet att lämna 3 bilder per medlem.
Så här gör du:
Samma som ovan under klubbtävlingar
Namngivning:
Medlemsnummer, ditt nummer står på ditt inbetalningskort för medlemskap
A, B eller C för dina olika tävlingsbidrag
A för grupp Årets bild
Alltså: Om ditt medlemsnummer är 45 och du lämnar in tre bilder till tävlingen
”Årets bild” så döps de så här: 45AA, 45BA samt 45CA.
Inlämning sker senast 7 Februari och redovisningen sker på klubbens årsstämma.
Digitala bilder skickas till tävlingsledare:
Mats Björklund via Dropbox https://www.dropbox.com/request/8sb4nNpUh6apKToGTJGH?oref=e

Årets porträtt (Grupp B)
(OBS tävlingsbilder skall vara porträtt av människor och vara tagna 2016)
Grupp B: Svartvit eller färg digitalt format
Det är tillåtet att lämna 3 bilder per medlem.
Så här gör du:
Samma som ovan under klubbtävlingar
Namngivning:
Medlemsnummer
A, B eller C för dina olika tävlingsbidrag
B för grupp Årets porträtt
Alltså: Om ditt medlemsnummer är 45 och du lämnar in tre bilder till tävlingen
”Bengts pris” så döps de så här: 45AB, 45BB samt 45CB
Redovisningen sker på klubbens årsstämma. Digitala bilder skickas till tävlingsledare:
Mats Björklund via Dropbox https://www.dropbox.com/request/eYTYZlYmjIF5smQ9h38n?oref=e

Årets fotograf
En tävling där vi utser årets fotograf, resultatet beräknas efter ett poängsystem där vi använder resultaten
från årets interna tävlingar. Årets fotograf presenteras vid klubbens årsmöte.
Poängsystem Klubbtävlingar:
1: a plats ger 10 poäng
2:a plats 9 osv. till 10:e plats som ger 1 poäng

Gemensamma regler för alla klubbens tävlingar





Medlemsavgiften skall vara betald.
Tävlingen måste ha minst 8 deltagare och/eller 15 bilder för att tävlingen ska genomföras.
Tävlingsbilder får ej ha belönats i allmän tävling
Datormanipulerade bilder är tillåtna om inget annat anges i tema-beskrivningen.

TÄVLINGSLEDNINGEN

