RSF Klubbtävling 2021
Här kommer en inbjudan till att deltaga i Riksförbundet Svensk
Fotografi's (RSF) årliga tävling.
Detta är en klubbtävling och varje fotoklubb kan deltaga med
max 10 bilder.
Tävlingen arrangerades första gången 2016 och är en årligen
återkommande tävling mellan Sveriges Fotoklubbar. Varje
klubb får deltaga med 10 bilder, vilket gör att såväl små som
stora klubbar har samma chans att nå framgång.

Tävlingsregler
Antal bilder
Varje Fotoklubb deltar med 10 digitala bilder, färg eller
svartvitt, från fem till tio fotografer.
Fotograf kan endast delta för en klubb med max två bilder.
Bild- och filinformation
Bildfilerna skall ha formatet jpg, max 1920 pixlar på bredd och
max 1080 pixlar hög och storleken max 2 MB.
Bildfilernas filnamn skall vara:
Klubb_Efternamn_Förnamn:Bildtitel.jpg.
Exempel: StadensFK_Andersson_Per_Solnedgång.jpg
Kontrollera noga att samtliga filnamn har samma format, inga
extra extra mellanslag etc, samt att anmälningsformuläret ifylls
i korrekt filnamnsordning.
Förkorta inte klubbnamnet, ex: SFK, skriv ut ex Stadens FK och
använd samma klubbnamn i samtliga filnamn.

Motiv
Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta
eller uttagna för visning vid tidigare RSF Klubbtävling. Bild som
är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen.
Bidrag/bilder vilka inte helt uppfyller reglerna diskvalificeras.
Rättigheter
Genom att skicka in bilder till RSF Klubbtävling, ger Du RSF
rätt att i icke kommersiellt syfte visa bilderna i samband med
med utställningen (till exempel fotopress), vid innevarande
resultatredovisning och att under innevarande år välja bilder för
publicering på hemsidan, visning på fotomässa samt RSF's
årsbok.

Senaste datum för inlämning.
Klubbmedlemmar skickar max 2 bilder per medlem
till tavling@varbergsfotoklubb.se
senast fredagen den 22 oktober 2021 kl 18:00.
Varbergs Fotoklubbs tävlingskommitté bedömer sedan vilka
bilder som skall representera klubben. Resultatet redovisas
på www.svenskfotografi.org omkring den 30 november 2021.

Priser och klubbplacering.
1. RSF Guldmedalj samt presentkort i fotohandel för 5.000
kronor.
2. RSF Silvermedalj samt presentkort i fotohandel för 3.000
kronor.
3. RSF Bronsmedalj samt presentkort i fotohandel för 1.000
kronor.
4-10 RSF Diplom
Samtliga deltagare i den vinnande klubben tilldelas RSF
Diplom.

Individuellt
En RSF Guldmedalj, två RSF Silvermedaljer samt tre RSF
Bronsmedaljer kan tilldelas av mycket hög bildkvalitet,
oberoende av klubbens placering. Dessa individuella medaljer,
liksom deltagande i den segrande klubben kan tillgodoräknas
för RSF's utmärkelse.

Utställning
Vinnande klubbars bilder samt individuellt belönade bilder
publiceras på RSF's hemsida under tre månader efter tävlingens
avslutande, samt om möjlighet finns vid nästkommande
Riksfototräff.

LYCKA TILL!
Varbergs Fotoklubb
Tävligskommittén.

