Välkommen till
tävlingsomgång 1 av
RiksTemaFoto 2021/22!

Skara Fotoklubb
Ove Litorell (tävlingsledare)
070-750 27 03, ovelitorell@skara.net

RiksTemaFoto 2021/22
RiksTemaFoto 2021/22 är en digital fototävling med tre tävlingsomgångar. För varje
tävlingsomgång gäller ett särskilt tema som meddelas inför starten av varje inlämningsperiod.
Tävlingen är öppen för alla intresserade och medlemskap i en fotoklubb krävs inte.
Anmälningsavgiften är 50 kr per tävlingsomgång. Du kan delta i en enstaka tävlingsomgång eller
flera tävlingsomgångar. – Temat för den första tävlingsomgången av RiksTemaFoto 2021/22
(RTF1) med inlämning senast måndag 1 november 2021 är:

HUSDJUR/SÄLLSKAPSDJUR
Tävlingsbilderna
• Varje deltagare får lämna in högst fem bilder per tävlingsomgång.
• Bilderna skall vara i JPEG-format med längsta bildsida 2 000 pixlar och bildfilens storlek bör hållas mindre
än 1,5 mB.
• Bilderna skall vara numrerade.
• Inlämnade bilder märks först med aktuell tävlingsomgång (RTF1). Sedan följer ett understreck följt av hela
efternamnet. Efter ett nytt understreck följer första bokstaven i förnamnet, sedan ett nytt understreck och
sist det egna bildnumret (1-5). Märkningsexempel: RTF1_Stenström_S_1
• Bilderna skickas in via e-post på adressen rtf@skarafotoklubb.se tillsammans med den särskilda
anmälnings/bildförteckningsblanketten, som kan hämtas på Skara Fotoklubbs hemsida,
www.skarafotoklubb.se.
• Anmälningsavgiften sätts in på Skara Fotoklubbs bankgiro 288-4823 i samband med insändandet av
bildförteckning och tävlingsbilder. – Betalning kan också ske via Skara Fotoklubbs Swish-nummer:
123 074 69 74.
Bildbedömning och tävlingspriser
• Inlämnade bilder bedöms av olika jurygrupper (en ny jury för varje tävlingsomgång).
• Jurygrupperna väljer varje tävlingsomgång ut tre pristagare bland alla deltagare (1:a, 2:a och 3:e pris), tio
bilder för ”Visning A” och tio bilder för ”Visning B”.
• De tre pristagarna (1:a, 2:a, 3:e) i varje tävlingsomgång belönas med presentkortspriser värda mellan 300
och 500 kr. Individuellt anpassade diplom delas också ut till alla tre pristagare i varje tävlingsomgång.
• En totalsegare (alla deltagare) koras för alla tre tävlingsomgångarna genom en summering av alla
delresultat enligt följande: 1:a pris = 12 poäng; 2:a pris = 10 poäng; 3:e pris = 8 poäng; Visning A = 4
poäng; Visning B = 2 poäng.
• Ett lagpris delas ut för varje tävlingsomgång till det lag som får högsta sammanlagda poäng för de tre bästa
bilderna från tre lagmedlemmar.
• Ett särskilt pris delas också ut till det lag som får högsta antalet poäng efter alla tre tävlingsomgångarna.
• Tävlingsresultaten, utvalda bilder och bilder på pristagarna m m skickas efter varje tävlingsomgång ut till
alla deltagare och publiceras också på Skara FK:s hemsida, www.skarafotoklubb.se.

Information om RTF1 - www.skarafotoklubb.se
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