ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
FOTOKLUBBEN PAN
HAR NÖJET ATT INBJUDA ER TILL

• Alla medlemmar i till RSF ansluten klubb boende i Göteborgsregionen äger rätt att
deltaga i tävlingen.
Årsavgiften till RSF (inlämningsåret) samt tävlingsavgifter måste vara betalda för
deltagande.
• Tävlingsdeltagare får endast tävla med bilder där hela bilden och samtliga
ingående bildelement är av eget fotografiskt ursprung.
Vid behov skall samtliga original – bilder / bildfiler kunna uppvisas.
Mottot är fritt i alla klasser men alla kollektioner skall bygga på ett tema.
Varje deltagare får lämna in endast en kollektion i vardera klassen.
OBS! Kollektionen får ej tidigare vara prisbelönad annat än i rena
klubbsammanhang. För enskild bild ingående i kollektion gäller ej denna
bestämmelse.
I enstaka bild klasserna gäller följande regler:
Bilden får ej tidigare vara prisbelönad annat än i rena klubbtävlingar. Bild som ingår i
kollektionstävling får ej deltaga i klass ”C” och ”E”
IDENTIFIERING:
Påsiktsbilderna märkes på baksidan med fotografens namn, klubbtillhörighet,
tävlingsklass och kollektions- respektive bildtitel (kort).
Följesedel sändes med e-post till: tavling@fkpan.se

Bilderna oss tillhanda senast 7 oktober.

Digitalbilder: Filnamn max 40 tecken, små bokstäver fördelade enligt följande:
Klubbnamn, max 17 tecken. Bildnummer, max 3 tecken. Bild / kollektionstitel,
max 20 tecken.
Bilder ej märkta enl. ovan utesluts ur tävlingen!

Resultatredovisning kommer att ske på
Partille Kulturhus 3:e december

Deltagaravgiften är 50 kr. per deltagare och klass. Beloppen sätts in

För bilder som tävlar i klasserna ”B” och ”D” gäller följande
gemensamma regler:
Bilderna skall vara i jpeg-format med längsta sida max 2000pixlar och
max filstorlek 1,5 MB. Inlämning sker via en CD märkt med:
GM, klubbens namn samt år.

Foto: Lotsutkiken på Käringön. Fotograf: Lars Olsson©

klubbvis på Fotoklubben PANs Plusgiro 423677-4. Talongerna märkes med:
GM-16, antal deltagare och klass.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
FK PAN förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera premierade bilder i
lågupplöst format tillsammans med resultatlista på vår webbsida.
De tävlande klubbarna erhåller utan extra kostnad en CD med samtliga bilder
som premierats med plakett eller diplom tillsammans med juryns kommentarer.
Alternativt skickas detta ut som en digital fil med e-post.

TÄVLINGSKLASSER
KLASS ”A” KOLLEKTION, PÅSIKT, SVART/VIT 3-5 BILDER
Varje fotograf får delta med en kollektion. Bildernas skall vara monterade (max 5 mm
tjocklek) och bildens längsta sida inklusive kartong/passepartout får inte vara större
än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm. Bilderna märkes 1, 2 etc.
KLASS
hhhhhh”B” KOLLEKTION, DIGITALT PROJICERAD FÄRGBILD 3 -5 BILDER.
(se sid 1.) Varje fotograf får delta med en kollektion.
KLASS ”C” ENSTAKA PÅSIKT, FÄRG ELLER SVART - VIT BILD.
Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och bildens längsta sida
inklusive kartong/passepartout får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än
20 cm. Max 2 bilder / deltagare.
KLASS ”D” DIGITALT PROJICERAD ENSTAKA FÄRG ELLER SVART - VIT BILD.
Max 2 bilder / deltagare. (se sid 1.)
KLASS ”E” ENSTAKA PAPPERSBILDER
Bildernas skall vara monterade (max 5 mm tjocklek) och bildens längsta sida
inklusive kartong/passepartout får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än
20 cm.
Detta är en öppen klass för bilder framtagna med diverse blandtekniker. Dock måste
utgångsmaterialet i sin helhet vara av eget fotografiskt ursprung. Max 2 bilder / delt.

SISTA INLÄMNING (TILLHANDA) 2016-10-07
ADRESS:
Bilderna sänds till: Morgan Hansson Storhöjdsgatan 5B 416 71 GÖTEBORG
JURY:
Jury utses av Fotoklubben PAN. Jury och jurybeslut kan ej överklagas.
UTMÄRKELSER:
Plaketter och diplom kommer att delas ut till dem som placerar sig främst i klasserna
”A” – ”E”. Dessutom delas specialpris ut till Göteborgsmästaren 2016 dvs. den
deltagare som erhållit flest poäng sammanlagt i klasserna ”A” – ”E”.
Antalet plaketter och diplom som delas ut är avhängigt antalet deltagande kollektioner
och enstaka bilder. Utöver ovanstående utdelas vandringspris i samtliga klasser till
bästa klubb/klubbar. Vandringspriserna är gåvor från Victor Hasselblad AB, Volvo
Fotosektion, de fackliga organisationerna på Eriksbergs Varv och Eriksbergs
Fotoklubb samt Fotoklubben PAN.
Det är så beslutat att dessa vandringspriser skall vara ständigt vandrande.

