Tävlingar 2019/2020
TÄVLING
AVGIFT

INLÄMNING

BILDHANTERING

Tema tävling 2019

4 september 2019

Klubbmästerskap (KM)
KM genomförs 4
december, kl 1900

30 oktober,
kl 1700-1830

Riksfotoutställningen
Avgift 80 kr (2019 års
pris)

23 januari 2020
Kl 1700-1830

Två påsiktsbilder och två digitala bilder, valfritt färg
eller svartvita. Valfri storlek och montering. Digital
klass ”Fasad”, påsikt ”På Gatan”.
Klasser:
En påsiktskollektion om 3-5 bilder
En digital kollektion om 3-5 bilder
Tre enstaka påsiktsbilder
Tre enstaka digitala bilder
Valfritt färg eller svartvita
Påsiktsbildernas 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.
Klasser:
A-kollektion om 3-5 påsiktsbilder färg eller svartvit
B-kollektion om 3-5 digitala bilder färg eller svartvit
C-enstaka påsiktsbilder, 4 st färg eller svartvita
D-enstaka digitala bilder, 4 st färg eller svartvita
Märk påsiktsbilder med bildtitel, bildnummer, namn,
adress telefon och Gävle FK. Monterade med
kortsidan max 30 cm, långsida 42 cm.
Digital kopia skall laddas upp själv av fotografen på
svenskfotografi.org.
Digitala bilder max 1929 px och filstorlek 2 MB.
Bildspel om högst 4 min
All information för tävlingen finns på
Riksfotoförbundets hemsida.

Riksfotoutställningen
2020 genomförs av
Folkare FK i Avesta.

TÄVLING
AVGIFT

INLÄMNING

BILDHANTERING

Tema tävling 2020

Februari 2020

Fyrklubbstävlingen

25 februari, kl
1700-1830

Två påsiktsbilder och två digitala bilder, valfritt färg
eller svartvita. Valfri storlek och montering. Digital
klass ”Träd”, påsikt ”På Bro”.
Klasser:
A. Svartvita påsiktsbilder
B. Digitala bilder
C. Färgbilder påsikt Tema ”VÄRME”
Påsiktsbilder längsta sidan 45 cm. Märk bilderna med
namn, titel och klubb. Digital kopia skall lämnas in.
Digitala bilder med längsta sida 1920 px och max 2
MB.

Sala FK arrangör.
Genomförs i slutet av
april eller början av maj.

Övrigt
När du lämnar in bilder eller laddat upp bilder, betala samtidigt dina tävlingsavgifter.
För anteckning över bilder som du använt vid tävlingar och andra visningar.
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 söka information aktivt.
Ytterligare tävlingar meddelas efter hand.

