Storkyro 1700-tals marknad

Fototävling 2018 regler
1. Tävlingens anordnare och syfte
 Tävlingen ordnas av Storkyro 1700-tals marknad rf.
 Storkyro 1700-tals marknad fyller 25 år i nästa år. Vi vill lyfta fram olika visuella aspekter och
synvinklar på vår marknad under jubileumsåret. En bild berättar mer än 1000 ord.
 1700-tals marknaden får rättigheten att använda tävlingsbidragena till att marknadsföra bl.a
25 års jubileumet.
 De insända fotona kan användas till en marknadshistorik så även äldre foton är välkomna.
2. Tävlingsfotona
 Man kan delta med två foton / person.
 Man kan även delta i tävlingen med ett äldre foto taget under något föregående marknadsår.
 Endast omanipulerade digitala fotografier godkänns.
 Fotot bör vara taget av tävlingsdeltagaren. själv.
 Fotografen bör själv förfoga över uppehållsrätten till sitt foto.
 Via tävlingen önskar vi få olika slags synvinklar på 1700.tals marknaden.
 Var modig; ta en närbild eller använd en sådan fotovinkel som inte alla andra…
 Kom ihåg att fråga lov till publicering av fotot av eventuella på fotot igenkännbara personer
eller deras målsmän.
3. Skicka tävlingsbidragen
 Skicka de digitala fotona per e-post och märk meddelandet Fototävling.
 Spara ditt eget namn som fotografiets namn t.ex förnamnefternamnfoto 1
 Berätta via e-posten fotografens namn, adress och telefonnummer.
 Fotot bör skickas som en jpg-bild med låg resolution 1620x1080 px/72dp.
Marknaden ber specifikt om högresolutionsfoton enligt behov.
 Fotona bör skickas senast den 20.8.2018 till e-postadressen markkinat1700@gmail.com
 Ni kan även delta via vanlig post; Isonkyrön 1700-luvun markkinat, Museotie 4, 61500 Isokyrö.
Observera dock, att försändelsen bör innehålla fotot i digital form.
4. Uppehållsrätten till fotona
 Storkyro 1700-tals marknad rf. har rätt att fritt använda och publicera de vinnande fotona i
samband med fotoprisutdelningen utan separat ersättning. Fotona kan även publiceras på
marknadens hemsida, Facebook-sida eller eventuellt i andra sammanhang.
5. Fototävlingens pris
 Det vinnande bidraget publiceras av 1700-tals marknaden i form av ett jubileumsårsfrimärke.
Vinnaren får ett antal av dessa frimärken till eget bruk.
 Tävlingsjuryn meddelar resultaten av tävlingen under september 2018. Vinnaren meddelas
personligen.

