
        
 

Inbjudan till fototävling med tema 
Sjöängen, Askersund 

40 vinnande bilder visas i en utställning 
i Sjöängens konsthall 17 juni – 28 juli 2017 

 

Tävlingsregler 

 

Tema för fototävlingen är byggnaden Sjöängen i Askersund. Inomhus, utomhus, 

evenemang, ja allt som kan knytas till huset. Vilken är din bild av Sjöängen?  

 

Genom att vara med i tävlingen har man som deltagare accepterat tävlingsregler 

och villkor.  

 

Tävlingen är öppen för alla. Bidragen ska vara fotografiska bilder.  

 

Bilderna kommer att bedömas av Askersunds fotoklubb som utgör jury. 

Medlemmar i Askersunds fotoklubb deltar inte i tävlingen. Beslut om vinnare 

kan inte överklagas. 

 

Bilderna skickas digitalt till foto2017@askersund.se. Varje deltagare får skicka 

in högst fem bilder. Bilderna ska vara i jpg-format. Varje mail är begränsat till 5 

Mb. Det går bra att skicka in ett mail per bild. Kontakta Jürgen Puls 

(kontaktuppgifter nedan) om du behöver lämna in dina bilder på annat sätt.  

 

Sista inlämningsdag är 1 maj 2017. 

 

I mailet ska fullständiga kontaktuppgifter till fotografen anges. Märk dina bilder 

enligt följande exempel: Sven Svensson 1. Numrera bilderna 1-5 om du skickar 

in flera bilder. Bilder som inte är ordentligt märkta kommer att sorteras bort. 

Spara bilden/bilderna i originalupplösning så att vi kan efterfråga dem inför 

tryckning.  

      Vänd! 



Tänk på att du måste ha tillåtelse för publicering från personer du fotograferar 

enligt PUL, personuppgiftslagen. Läs mer: 

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/samtycke/ 

 

Bilderna får inte utgöras av fotomontage. Viss redigering som beskärning, 

kontrast och färgmättnad är tillåten. Bilderna behöver inte vara tagna under 

tävlingsperioden.  

 

Vinnarna kommer att tillkännages under vernissagen i Sjöängens konsthall den 

17 juni kl. 11.00. 40 bilder kommer att väljas ut för att förstoras och visas under 

utställningstiden. Förstoringen tillfaller fotografen efter utställningsperioderna. 

Ev. kan bilderna komma att ställas ut vid fler tillfällen. När bilderna kan hämtas 

ut meddelas senare. Litet pris utlovas till 1:a, 2:a och 3:e pristagare. 

 

Fotografer som ställer upp i tävlingen ger sitt medgivande till att bilderna 

används på kommunens och Sjöängens hemsidor. Om önskemål om annat 

användande kontaktas fotografen för godkännande.  

 

Kontaktperson Jürgen Puls, 0583-631 33, 070-379 83 33, 

sikudden@hotmail.com. 

 

Utställning visas i konsthallen i Sjöängen 17/6 -28 juli 2017. 

 

Välkommen med ditt tävlingsbidrag! 

 
 

 

 


