Anvisningar för deltagande i interna klubbtävlingar
Varje år bestämmer styrelsen och tävlingsledningen hur många deltävlingar klubben ska
anordna. Poängen från deltävlingarna och årets bilder räknas ihop för att årets fotograf ska
kunna utses. Under 2022 kommer 4 st deltävlingar att anordnas, plus årets bild, årets
porträtt och årets studiobild.
Hur går poängräkningen i deltävlingarna till?
Tio (10) bilder placeras i varje tävling, och poängen fördelas som följer:
1a plats: 10 poäng
2a plats: 9 poäng
3e plats: 8 poäng etc.
För att kunna delta i alla klubbens tävlingar, gäller följande:
•

Medlemskapet ska vara betalt.

•

Krav för genomförande: Tävlingen måste ha minst 8 deltagare och/ eller 15
tävlande bilder för att genomföras.

•

Antal bidrag: Från och med år 2020 är det max två (2) inskickade bidrag som gäller
(gäller deltävlingarna).

•

Från och med år 2020 är det ej tillåtet att skicka in bidrag som sedan tidigare blivit
placerade och fått poäng i en tävling (gäller endast deltävlingarna).Bilder från
samma fotograferingstillfälle är tillåtna att delta med, men de ska skilja sig markant
från tidigare poänggivande bild.

•

Alla bilder som skickas in till tävling ska vara skapade inom 24 månader från
inlämningsdatum. Dvs.: om deadline är den 12e mars 2022, ska bilden vara skapad
mellan den 12e mars 2020 och den 12e mars 2022.

•

Bilden ska inneha tydligt läsbar EXIF-data, detta för att datum ska kunna
kontrolleras. Denna data ska vara den som kameran själv lägger i filen, det får ej
vara ändrat av fotografen. Denna regel finns numer, inte för att klubben inte litar på
dig, utan för att det ska vara lika för alla.

•

Endast bilder i formatet JPEG/JPG accepteras. Spara gärna i högsta kvalitén som
erbjuds i ditt redigeringsprogram. Minsta storlek är som tidigare rekommenderat
1920px på långa sidan.

•

Filnamn på bilder: Ditt medlemsnummer (som står på ditt inbetalningskort eller i ditt
välkomstbrev) + bildens ordningsbokstav (som beskrivs med A, B eller C etc)+
deltävlingens nummer (1-5) .
Om du har medlemsnummer 50 och skickar in bilder till deltävling 2, ska denna info

finnas med i bildens filnamn: 50A2, 50B2 etc.. Ingen annan information ska finnas
med i bildens filnamn! Alltså får det ej se ut så här (som exempel):
50Bdfhfgie7u858993804rlkkj5landskap.jpg
•

Tävlingsbidrag skickas in till Dropbox, via de länkar som finns tillgängliga på
hemsidan, under respektive deltävling. Länken finns tillgänglig strax innan
tävlingens sista inlämningsdatum.

•

Alla bilder ska vara fotografens egna. INGEN del av en bild får vara skapad av en
annan fotograf. Detta gäller även mera kreativa tävlingskategorier, där fokus ligger
på redigering och/eller illustrativa element. INGEN del av en bild får heller vara från
ett stockfoto-bibliotek, Google eller från ett bibliotek inuti en programvara (såvida
den inte är skapad av fotografen själv).

•

Manipulation: enklare korrektion av färg, kontrast, vinklar, skärpa etc är tillåten, att
beskära bilden likaså. Att konsekvent byta ut stora delar av en bild, eller ta bort
stora element av en bilds delar, är alltså inte tillåtet. Att ta bort små störande
element som sensordamm, cigarettfimp eller liknande är helt OK, och t.o.m
rekommenderat om detta hjälper bilden överlag. Ovanstående gäller såvida inte
annat annonseras, ex om en tävling har en uttalat kreativt tema avseende
redigering och/eller illustrativa element. Besked om detta ges i så fall i samband
med den enskilda tävlingen.
(Om du känner att du måste ta bort ett stort träd som står mitt i bilden, då är det
kanske bättre att välja en annan bild? Om du är tveksam, mejla tävlingsledaren för
råd och diskussion.)

•

Bilder som inkommit efter klockan 24 på sista inlämningsdatum, har getts fel
filnamn eller på annat sätt ej följer tävlingsreglerna, riskerar att diskvalificeras.
Tävlingsledningen har befogenhet att diskvalificera ett tävlingsbidrag som ej följer
reglerna.

Uppdatera dina kontaktuppgifter
Ibland kan tävlingsledningen ha behov av att kontakta en medlem angående ett
tävlingsbidrag, så se till att en e-post & telefonnummer du uppgett i medlemsansökan
stämmer. Observera! Det är inte tävlingsledningens plikt att kontakta dig om ett
tävlingsbidrag ej följer reglerna, det är helt och hållet varje deltagande medlems eget
ansvar att kontrollera att allt stämmer innan bilderna skickas in!
Sist men inte minst!
Ha kul, och gör alltid ditt bästa och var inte rädd för att utmana dig själv även om ett
tävlingstema är nytt för dig!
Med vänlig hälsning tävlingsledningen
Som nås på: fotoledarehbgklubb03@gmail.com

