Borås Fotoklubb
Inbjuder till

Viskadalstävlingen 2020
Tävlingsbestämmelser
Tävlingen omfattar Hyssna FK, Borås FK, Kinna FK och Varbergs FK samt deras
medlemmar. Arrangörskapet cirkulerar i nämnd turordning.
Tävlingen är indelad i fyra klasser:
Klass A: Kollektion om 3 bilder, digital bild
Klass B: Kollektion om 3 bilder, påsiktsbild (Sv/v eller Färg)
Klass C: Enstaka bild, digital bild
Klass D: Enstaka bild, påsiktsbild (Sv/v eller Färg)
Varje medlem får delta med en kollektion per klass A och B samt upp till två enstaka bilder
per klass i klasserna C resp D.
Tävlingen är också en lagtävling med ett vandringspris för projektionsklasserna (klass A+C)
och ett vandringspris för påsiktsklasserna (klass B+D). Vandringspris får behållas efter 4
segrar, vilka ej behöver vara i följd. Poängsammanräkning sker enligt följande: Guldplakett
12 p, Silverplakett 10 p, Bronsplakett 8 p samt Diplom 4 p. Vid samma poängtal är högsta
valör utslagsgivande.
Deltagande bilder skall ha fotografiskt ursprung med deltagaren som upphovsman och får
inte ha erhållit utmärkelser eller visats tidigare i Viskadalstävlingen, Västsvenska Fotoexpon
eller andra större tävlingar.
Tävlingsavgiften är 35:- per klass och deltagare. Insättes på Borås Fotoklubbs postgiro 72
881-6 med tydlig märkning vad gäller avsändare etc.
Märkning av påsiktsbilderna ska ske med: Klass + Namn + Klubb + Titel. Kollektionsbilder
skall även märkas med ordningsföljd. Påsiktsbilderna får vara max 40 cm på längsta sidan
och skall vara monterade i en passepartout eller på kartong el dyl. Annan typ av inramning är
ej tillåten. Digitala bilder insändes klubbvis på USB-minne och märks med bildtitel och för
kollektionsbilder även ordningsföljd. En följesedel med förteckning över resp. klubbs
samtliga bildtitlar och fotografer ska medfölja bilderna. För digitala bilder gäller även att
formatet ska vara jpg och längsta bildsida får vara maximalt 2000 pixlar.
Prislistan skall innehålla bildernas signatur eller titel och om möjligt bildkritik.
Bilderna insändes klubbvis och ska vara Borås FK tillhanda senast den 2 mars.
Adress: Borås Fotoklubb, c/o Bengt Nordling, Vindelgatan 21 A, 504 65 BORÅS.
Upplysningar: tel: 072-452 55 07 eller epost bengt.nordling@telia.com
Redovisning planeras till söndagen den 26 april. Separat inbjudan kommer.

Välkomna med era bilder!

