EAB Lindholmens Fotoklubb
Inbjudan

2013-07-02

Foto och Video tävling
2013 - Sommar
Foto och Video tävlingen är öppen för gamla och nya medlemmar.
Fotograferade och filmade under perioden 1:a Juni till 31:a Augusti 2013
Teman:
Pris:
Regler Fototävling:

Antal:
Sänd in:
Regler Videotävling:

Längd och antal:
Maila länk:

1 – Småkryp (makro tävling)
2 – Sommarkänsla
3 – Sommarhändelse (video tävling)
1:a pris 400 kr per tema (Presentcheck hos Scandinavian Photo)
Max 15 x 15 cm, varje foto ska monteras på ett vitt A4 ark.
Fotot skall ha en titel på arkets framsida och bilden får vara bildbehandlat. På
baksidan anges tema, fotografens namn och om bildbehandling skett.
Max 2 foton per fotograf per tema (totalt 4 st)
Senast 2013-09-02 12:00
Samtliga bidrags läggs i ett kuvert på vilket tävlandes namn anges, samt
returadress för att återfå korten. Till postfack Lars Stålheim, Lindholmen
Film i valfritt format och upplösning. Videon läggs upp på Youtube och länk
mailas till lars.stalheim@ericsson.com .Tävlingsdeltagaren ansvarar själv för att
filmen är möjlig att uppleva på en ”ordinare PC”. Bidragen granskas av
tävlingsledningen och fungerande länkar kommer sedan mailas till
medlemmarna i god tid före omröstningen.
2 filmer per deltagare om minst 20 sekunder och maximalt 180 sekunder.
Senast 2013-09-02 12:00 till lars.stalheim@ericsson.com.

Röstning:

Bilderna presenteras 2013-09-09 kl 24.00, med titel men utan fotografens namn.
Omröstning anonymt, medlemmar och gäster får rösta, video tävlingens röster
samlas in vid samma tillfälle.
Röstningen avslutas 2013-09-16 kl 24.00.

Prisutdelning:

Medlemmar i fotoklubben och deltagande i tävlingen kommer att informeras via
mail om resultatet.

Lycka till!
Nya medlemmar är välkomna!
Anmälan via Ericsson for me (Flexpay), icke anställda via mail till Lars Stålheim
Årsavgift 350 kr, med bidrag 122 kr. För mer info se: lnfoto.atspace.com
Surfa till www.ericssonforme.com, logga in (nytt lösen enligt anvisning)
Välj “Mina förmåner” i menyn, under “Ericssons Fritidsklubbar” hittar du oss.

