April 2018

Regler for konkurrencer i Fotoklubben Kronborg
Konkurrenceperioden til Årets Fotograf er kalenderåret.
1. Der gennemføres 3 konkurrencer pr. halvår med ekstern dommer.
2. I hver konkurrence er der to afdelinger:
1. en papirafdeling
2. en digitalafdeling
3. Den ene afdeling er med fastlagt emne, den anden med frit emne.
4. Frit og fastlagt emne skifter mellem papir og digital afdeling.
5. En gang om året er papir afdelingen en seriekonkurrence.
6. Man kan aflevere max to billeder/serier pr. afdeling.
7. Et billede må sammensættes af flere billeder.
8. Der må ikke bruges de samme billeder til papir og digital konkurrence.
9. Der må ikke bruges billeder, som tidligere har deltaget i Fotoklubben Kronborgs
konkurrencer.
10. Alle billeder/serier skal have en titel.
11. De fastlagte emner udmeldes for et halvt år af gangen henholdsvis i april og i oktober.
12. Billeder til både fastlagt emne og frit emne skal være taget efter den dato, hvor
emnerne er udmeldt.
13. Billeder skal afleveres i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer.
14. Dommeren rangordner de 20 bedste billeder, som tildeles point således:
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Desuden tildeles hvert indleveret billede/serie 1 point.

Ved årets juleafslutning kåres det medlem, der det pågældende kalenderår har
opnået flest point, som Årets Fotograf.

Retningslinjer for indsendelse via e-mail
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

billedernes størrelse må være max 1080 pixel i højden og 1920 pixel i bredden.
Hvis altså billedet er:
o stående: højden skal tilpasses til max 1080 pixel
o liggende: bredden skal tilpasses til max 1920 pixel, derefter skal højden
tilpasses til max 1080 pixel
o kvadratisk: højden / bredden skal tilpasses til max 1080 pixel
farverum skal være sRGB
billederne skal gemmes i jpg
hvert billede skal indeholde exifdata
hvert billede skal have et navn (brug ikke konkurrencens titel)
o Skriv navnet i billedets titel. F.eks. hus.jpg
o Navnet må ikke indeholde bogstaverne æ, ø eller å. Skriv ae,oe eller aa
hvert billede i en serie skal derudover tildeles et nummer 1/3, 2/3, 3/3 og tilsvarende
ved flere billeder i serien
billeder skal sendes inden midnat på datoen for aflevering via e-mail til:
konkurrence@fotoklubbenkronborg.dk
- send billedfiler til digital i en mail for sig mærket Digital +
konkurrenceemne/dato
- send billedfiler til papir i en mail for sig mærket Papir + konkurrenceemne/dato
tjek om du får kvittering for afsendelse af dine mails
billedsekretæren opretter et album til hhv. digital og papir, uploader alle billederne og
informerer over bloggen
billedsekretæren gør de modtagne billeder tilgængelige for dommeren.

Retningslinjer for aflevering af papirbilleder / serier
•
•
•
•

de skal enten være opklæbet på let støttekarton eller monteret i passepartout.
Ydre mål: max 30x40cm.
titlen skal skrives på bagsiden nederst til højre
hvert billede i en serie skal derudover tildeles et nummer 1/3, 2/3, 3/3 og tilsvarende
ved flere billeder i serien
de skal afleveres til billedsekretæren på en klubaften i henhold til klubprogrammet.

Generelt
•

Billeder, der ikke er sendt til konkurrence@fotoklubbenkronborg.dk som
foreskrevet, kan udelukkes af konkurrencen efter billedsekretærens
beslutning.
Manglende overholdelse af disse regler kan medføre udelukkelse fra
konkurrencen.

