
4 september 2021
En fototävling arrangerad av Halmstad Fotoklubb

Tävlingen är öppen för alla, ung, gammal, amatör, proffs.
Det går ut på att tolka fyra olika teman i fyra bilder tagna med digitalkamera under tävlingstiden.

Start: Kl. 9.00-12.00. S:t Nikolai kyrka vid Stora torg
Mål: Kl. 12.00-15.00, plats meddelas vid registrering
OBS!! Var noga med att komma i tid till målet. För sen målgång = diskvalificering.
Vernissage och prisutdelning den 18 september kl 14.00 i Medborgarskolans lokaler på Skolgatan 5.
Vinnarbilderna kommer därefter att ställas ut på Hallarna i fyra veckor.

Tävlingsregler:
Alla bilder ska vara tagna med digitalkamera och i liggande format.
Bilderna ska vara tagna under 3 timmar på tävlingsdagen den 4 september.
Varje tävlande lämnar in en bild per tema vid målgång.
Vid målgång ska endast 4 bilder finnas på minneskortet och de ska vara i temaordning.
Inga bilder får läggas ut på sociala medier innan prisutdelningen ägt rum. Skulle detta upptäckas diskas dina bilder
från tävlingen.
Bilderna får endast redigeras med de funktioner som finns i kameran, får alltså inte behandlas externt i dator.
Inlämning av de digitala bilderna sker senast 3 timmar efter din start.
En jury kommer att utse de tre bästa bilderna i varje tema, samt den bästa bildserien. Juryns beslut kan inte
överklagas.

Du får fotografera fritt på allmän plats. Personer på bilderna behöver inte vara tillfrågade men det hör till god ton att
göra det om personen har en framträdande roll i bilden eftersom bilderna kan komma att ställas ut för allmänheten
efter tävlingen.
Du som deltagare äger rätten till dina bilder. Du medger dock att arrangörerna får publicera bilderna i sociala
medier, med namn på fotografen i samband med arrangemang som har anknytning till Fotomaraton.

Glöm inte ställa om till JPG i kameran och att bilderna skall vara i liggande format.


