Prel Tävlingsbestämmelser

TÄVLING
AVGIFT
Tema-tävling
Avgift: Inga

INLÄMNINGSDAG
5 september 2018

Klubbmästerskap
Avgift: Inga

31 oktober 2018
Kl 1700-1830

KM genomförs 5
dec

Riksfotutställningen
Avgift: 80 kr/klass

23 januari 2019
Kl 1700-1830

2018/2019

BILDHANTERING
Två påsiktsbilder och två digitala bilder i svartvitt
och/eller färg med valfri storlek/montering.
”Droppe” för digitala och ”Trapp” för påsikt.
Klasser.
En påsiktskollektion om 2-5 bilder.
En digital kollektion om 2-5 bilder.
Tre enstaka påsiktsbilder.
Tre enstaka digitala bilder.
Fotografen bestämmer själv färg kontra svartvita.
Påsiktbildernas längsta sida högst 42 cm.
Digitala bilder filformat jpeg med bildbredden max 1920
px och filstorlek max 2 MB. Märk alla bilder med enbart
bildtitel. Lämna uppgifter om fotograf och bildtitlar på
separat papper.
Tävlingsresultatet redovisas 5 december kl 1900.
Tidigare belönade bilder i KM får ej delta.
Klasser.
A-Kollektion om 3-5 påsiktsbilder i svartvitt eller färg.
B-Kollektion om 3-5 digitala bilder i svartvitt eller färg.
C-Enstaka påsiktsbilder, 4 st färg eller svartvita.
D-Enstaka digitala bilder, 4 st färg eller svartvita.
U-Enstaka påsiktsbild/digital bild Ungdom.
Märk påsiktsbilder med bildtitel, bildnummer, namn,
adress, telefon och Gävle FK. Monterade med kortsidan
max 30 cm, långsidan 42 cm.
Digitala bilder max 1920 pixlar och filstorlek 2 MB.
Digital kopia av påsiktsbilder skall laddas upp själv av
fotografen på RSF hemsida.
Bildspel. Bildspel om högst 4 min.

Prel Tävlingsbestämmelser

Tema-tävling 2019
Avgift: Inga

Februari 2019

Fyrklubbstävlingen 20 februari 2018
Avgift: Inga
Kl 1700-1830
Folkare FK
arrangör, genomförs
i slutet av april

BILD 19
(Svefo-klubbar)
Avgift: 150 kr

Uppladdning av
bilder sker i
feb/mars. Tid
meddelas när
Svefo är klar

Riksförbundets
årsbok
Avgift: Inga

23 maj påsikt
31 maj digitalt
2019

2018/2019

Två påsiktsbilder och två digitala bilder i svartvitt
och/eller färg med valfri storlek/montering.
ÖDSLIGT för digitala bilder och TRÄNGSEL för påsikt.
Klasser.
A. Svartvita påsiktsbilder.
B. Digitala bilder
Tema ”HEMLIG”
C. Färgbilder påsikt.
Påsiktsbilder längsta sidan max 45 cm. Märk bilderna
med namn, bildtitel och Gävle FK. Digital kopia skall
lämnas in.
Digitala bilder med längsta sida 1920 px och max 2 MB.
Klasser.
1. Färgbilder.
2. Svartvita bilder.
3. Färg eller svartvita med tema. Tema meddelas senare.
Tre digitala bilder i S/V, tre digitala bilder i färg och 3
digitala bilder S/V och eller färg i en temaklass.
Filstorlek max 500 kB och pixelantalet max 1024. Ladda
upp dina filer på www.svefo.eu och använd först
klubbens lösenord och sedan ditt personliga.
Några enstaka (1-5) omonterade S/V eller/och färgbilder i
storlek A5-A4. Märk med namn, klubb och ev. bildtitel.
Om du väljer digitala bilder skall dessa vara 300dpi,
högsta jpeg-kvalitet eller vara i tiff/psd med längsta sidan
minst 18 cm. Ladda upp bilderna på
lars.rosell@boraas.com

Övrigt
När du lämnar in bilder eller har laddat upp bilder, betala samtidigt dina tävlingsavgifter.
För anteckning över bilder som du använt vid tävlingar och andra visningar (bildtitel, tävling, år mm).
Som regel är bildbehandling tillåten.
Bilder deltagande i Riksfotoutställningen bör vara nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid
tidigare utställningar eller salonger inom RSF.

Tävlingsbestämmelser och förutsättningar förändras
Osäkerhet finns vad gäller bestämmelser, inlämningstider och deltagarkostnader för tävlingar.
Förändringar kommer att meddelas efterhand. Tävlingsintresserade får också aktivt söka information.

