Regler for månedens bilde i Lillesand fotoklubb
Månendes bilde arrangeres hver måned f.o.m. september t.o.m. juni.
Alle betalende medlemmer kan delta.
Det er ikke nødvendig å være personlig tilstede under medlemsmøtet tilhørende konkurransen.
Hvert medlem kan sende inn to bilder hver.
Det konkurreres kun med digitale bilder. Bilder som tidligere har vunnet «månedens bilde» kan ikke
delta på nytt. Bildet trenger ikke å være tatt den måneden det sendes inn for.
Bidrag til månedens bilde skal sendes til bilde@lillesandfotoklubb.no
Bildene skal ha 2400 px. lengste side, og ha innsenders navn som filnavn.
Filtype: JPG
Bildefilen skal ha innsenders eget navn og etternavn som filnavn. Hvis det sendes inn to bilder, skal
bildene navngis som fornavn_etternavn_1 og fornavn_etternavn_2.
Selve bildet skal ikke ha navn/signatur/vannmerke. Det er ikke nødvendig å gi bildet tittel.
Bidraget skal leveres innen fristen – siste søndag før medlemsmøtet innen midnatt.
Bildet skal følge månedens tema. Informasjon om temaene finnes på nettsiden.
Bildet skal sendes inn på epost senest tre dager før medlemsmøtet, senest søndag før midnatt.
Du vil få en automatisk tilbakemelding på at ditt bidrag er mottatt.
Bidrag som ikke følger reglene vil bli avvist.
Alle medlemmer som er tilstede under medlemsmøtet er jury.
Bildene vil bli anonymisert under konkurransen. Hver deltaker får en stemmeseddel, og det gis
poeng fra 1 -10 på hvert bilde. Alle bilder skal ha poeng. Avstemningen skal foregå anonymt, og
stemmesedlene skal derfor ikke merkes med navn.
Stemmesedler som har 0 som poengsum, eller tomme felt (ingen poengsum) vil bli forkastet.
Etter avstemmingen vil det bli en runde med positiv bildekritikk. Da vil alle bilder bli vist på nytt, og
medlemmene kan gi tilbakemelding. Å gi seg til kjenne som fotografen til det enkelte bilde er frivillig.
Alle bildene i konkurransen vil bli lagt ut på Lillesand fotoklubbs nettside i etterkant. Bilder kan også
bli brukt på fotoklubbens facebooksider, og instagramprofil. Fotografen vil bli kreditert med navn.
Dersom du deltar i konkurransen gir du automatisk tillatelse til at dette gjøres.
Vinneren vil få sitt bilde på valgt print hos JapanPhoto i Kristiansand. Bildet henger først til utstilling i
butikken en måned, og deretter hentes bildet av vinneren.
Poengsummen bildene får i «månedens bilde» vil bli lagret i et skjema, og det vil danne grunnlag for
kåring av «årets fotograf».
Det ikke er lov til å laste ned og bruke bilder fra konkurransene i noen sammenheng uten etter
avtale med fotografen.
Det gjelder alle bilder som brukes på websiden vår. Fotografen har full Copyright såfremt ikke annet
er avtalt.

