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Torstorp Fotoklub

Konkurrenceregler
Disse konkurrenceregler gælder medmindre andet er angivet.

➢ Konkurrencerne er kun åbne for medlemmer af Torstorp
Fotoklub.
➢ Alle billedinformationer i billedet skal stamme fra fotografier
taget af fotografen selv.
➢ Konkurrencernes emne er frit med mindre andet er angivet.
➢ Farvebilleder og monokrome billeder deltager i samme
konkurrence.
➢ Hver deltager må højst deltage med 3 billeder i papir
kategorien og 3 billeder i digital kategorien.
➢ Der kan ikke deltage billeder i en enkelt billedkonkurrence,
der har basis i en optagelse, der tidligere har deltaget i en
enkeltbilledkonkurrence i Torstorp Fotoklub.
➢ Der kan ikke deltage billeder i en seriekonkurrence, der har
basis i en optagelse, der tidligere har indgået i en
seriekonkurrence i Torstorp Fotoklub.
➢ Et digitalt billede kan ikke samtidigt deltage i en papirversion,
der har basis i samme optagelse.
➢ Billederne afleveres i klubben på den angivne dato, eller til
billedsekretæren efter aftale.
➢ Billeder der deltager i temakonkurrencen skal være taget i
det pågældende kalenderår hvori billederne indleveres.
Papirbilleder skal være monterede, så de kan vises stående.
Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout
med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm.
Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt. Den maksimale
tykkelse må ikke overstige 3 mm.
Uopklæbede billeder eller billeder, der afviger fra angivne størrelser
vil ikke deltage i bedømmelsen. Autors medlemsnummer og
billedtitel skal skrives bag på billedet i billedets nederste højre side
set bagfra. Medlemsnummer fås hos kassereren.
Digitale billeder afleveres i formatet Jpeg. Det anbefales at
færdiggøre billederne i farverummet sRGB og i en størrelse, hvor
højden er 1080 pixels. Hvis bredden herved overstiger 1920 pixels
justeres den totale billedstørrelse ved at reducere bredden til 1920
pixels.
Kvardratiske billeder bør være 1080 pixels på både højde og bredde.
Billedtitel skal fremgå af filnavnet evt. i en klamme. Se eksempel:
DSC_050[Aftenstemning].jpg.
Serier skal indeholde fra 3 til 7 papirbilleder. Rækkefølgen kan
angives på bagsiden med tal eller bogstaver i papirkategorien og i
den digitale kategori angives dette i filnavnet. Se eksempel:
DSC_050[Aftenstemning 1].jpg, DSC_050[Aftenstemning 2].jpg
o.s.v..
Billedsekretær:

Ib Jensen
Grønhøjgårdsvej 173, Taastrup, tlf. 51 44 79 85.

