24. HØNEFOSS 2014

Foto: Marion Otterlei. Gullplakett vinner i 23. Hønefoss: Fugler

Hønefoss Kamera Klubb innbyr igjen til deltagelse i
Nasjonal Fotokonkurranse for digitale bilder!
Innleveringsfrist 1. november 2014
Hønefoss Kamera Klubb (HØKK) har for 24. gang gleden av å invitere norske fotografer til nok en utgave
av vår Nasjonale Fotokonkurranse og frister med flotte premier, plaketter og diplomer. Konkurransen er som
vanlig åpen for alle norske fotografer.
Premiering
1. Beste Fotograf totalt - Gullplakett og pengepremie
2. Beste Bilde - Gullplakett og Pokal fra NSFF
Inntil 2 Sølvplaketter og Inntil 3 Bronseplaketter
Diplomer til Hederlig Omtale og Antatte bilder.
3. Beste Naturbilde – Gullplakett og Panasonic DMC-FS45EP m/ minnebrikke
4. Beste Menneskeportrett – Gullplakett og Panasonic DMC-FS45EP m/ minnebrikke
5. Beste HØKK-fotograf – Gullplakett
6. Ca. 25 % av bildene vil bli antatt.
Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) bidrar igjen med en pokal som går til fotokonkurransens Beste Bilde.
Hønefoss Sparebank bidrar med 2 x Panasonic DMC-FS45EP m/ minnebrikke.

Premiering og visning på HØKK’s klubbmøte tirsdag 9. desember.
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Konkurranseregler
1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge. Tidligere premierte bilder i konkurransen kan ikke delta, men
har bildet oppnådd Hederlig Omtale eller Antatt, kan du gjerne prøve det igjen.
2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.
3. Tema: Fritt.
4. Inntil 4 bilder per fotograf.
5. Deltagergebyret er kr. 150,- som må innbetales klubbens bankkonto innen 1. november, til vårt kontonr.
2230.20.10521. Merk betalingen med: 24. Hønefoss. Viktig! Navn på fotograf må fremgå av betalingen.
6. HØKK forbeholder seg retten til følgende bruk uten vederlag:
 Vinnerbilder vil bli brukt av HØKK i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.
 Vinnerbildene blir publisert på alle steder hvor vi publiserer resultatene fra konkurransen, som HØKKs
hjemmeside www.hokk.no, konkurransens G+ side, NSFF’s sider og evt. i vår lokale avis Ringerikes Blad.
7. Innleveringsfrist er 1. november.
 Bildene sendes på e-post til: nasjonalhokk@gmail.com
 I e-posten SKAL det angis navn og adresse på fotograf og navn på bildefilene som legges ved e-posten,
og dessuten skal navn på fotoklubb angis hvis man er medlem av en.
 Vi kan dessverre ikke love omgående bekreftelse på mottatte bilder eller svar på eventuelle purringer på email. Men alt besvares etter hvert. Det vil bli postet oppdateringer på G+ av hvordan registreringen går og når
alle skal ha fått svar.
 Bilder som ikke følger disse reglene blir ikke godtatt:
a. Bildene skal være i jpg format.
b. Bildefilene må ha riktig navn.
LES DETTE NØYE: Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med
mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf (eks:
vinterlandskap - ole olsen). Æ, ø og å er ok, men IKKE tegn som , . _ osv. Annen informasjon skal
ikke inkluderes i filnavnet. Altså – bildene vil også bli avvist hvis man legger til mer informasjon enn
tittel og fotograf eller bruker andre tegn enn bindestrek.
 Vær oppmerksom på at bildene bør være minimum 1024 x 768 piksler for å fremstå best mulig ved visning til
jury.

Kontaktperson: Tore Hansen, tlf. 41 90 81 45 (m), tlf. 32 12 07 31 (hj)
Mailadresse: nasjonalhokk@gmail.com / G+ side: 22 Hønefoss – nasjonal fotokonkurranse

