Inbjudan till

Riksfotoutställningen 2017
Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), inbjuds att sända fotografiska bilder
till årets Riksfotoutställning. Vår målsättning är att genom årliga utställningar stimulera och inspirera medlemmarna
till fortsatt utveckling och förnyelse av svensk fotografi.
Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare
utställningar/salonger inom RSF. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen. Samma
bild får inte skickas in till flera grupper samma år. Utställningen har vernissage vid Riksfototräffen i maj.
A - Kollektion 3-5 påsiktsbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta
med en kollektion. Bilderna skall vara monterade (max 5 mm
tjocklek) och bildens längsta sida inklusive kartong/passepartout
får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm.
B - Kollektion 3-5 digitalbilder
Svartvita bilder och färgbilder kan blandas. Varje fotograf får delta
med en kollektion. Bildfilerna ska ha formatet jpg, med längsta
sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.
C - Enstaka påsiktsbild
Enstaka påsiktsbilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får
delta med max 4 bilder. Bilderna skall vara monterade (max 5 mm
tjocklek) och bildens längsta sida inklusive kartong/passepartout
får inte vara större än 42 cm och ingen sida kortare än 20 cm.
D - Enstaka digitalbild
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får
delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg,
med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max
1500 kB.
U - Enstaka digitalbild - Ungdom
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller färg. Varje fotograf får
delta med max 4 digitala bilder. Bildfilerna ska ha formatet jpg,
med längsta sida max 2000 pixlar och storleken ska vara max
1500 kB.

Särskilda bestämmelser
Genom att skicka in bilder till Riksfotoutställningen ger du RSF rätt
att i icke-kommersiellt syfte visa bilderna i samband med
utställningen (t.ex. i svensk fotopress), vid resultatredovisningen
och att under innevarande år välja bilder för publicering på
hemsidan, visning på fotomässa, i RSF:s årsbok samt i den årliga
sammanställningen med bilder och jurykommentarer.
Användning utöver detta får endast ske efter inhämtande av
respektive fotografs uttryckliga medgivande.
RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att hantera de insända
bilderna med största omsorg, men kan inte ekonomiskt ansvara för
eventuella skador eller förluster.
Avvikelser från reglerna

Bidrag som inte uppfyller reglerna diskvalificeras.

Ingen återbetalning görs av deltagaravgift.

Beslut om eventuell diskvalificering meddelas endast
klubbens tävlingsansvarige.
Jury / Utmärkelse
För alla grupper kommer en kvalificerad jury att utses. Respektive
jury kan utdela medaljer i guld, silver och brons samt diplom i varje
grupp. Juryn kan också ta ut ett antal bilder eller kollektioner som
accepterade. "Årets fotograf", "Årets fotoklubb" och "Årets
Ungdomsfotograf" kommer att utses.
Juryns urval och beslut kan inte överklagas.

Som ungdom räknas alla som under aktuellt år fyller högst 25 år.
Märkning av påsiktsbilder

Varje bild märks på baksidan med aktuell grupp, fotografens
namn, adress, telefon och klubbtillhörighet eller uppgift om
enskilt medlemskap i RSF.

Bildtitel skall anges liksom ordningsföljd inom kollektion.

Det måste framgå vad som är upp och ner på bilden.

Märkningen ska vara läslig - därför skall de etiketter som
RSF:s system för uppladdning tillhandahåller användas.

Bildens fram- eller baksida får inte innehålla främmande
föremål som kan skada andra bilder.

Avgifter och försändelse
Alla påsiktsbilder till Riksfotoutställningen skall sändas klubbvis.
Deltagaravgiften skall betalas klubbvis. Enskilda medlemmar i
RSF sänder bilder och avgift enskilt.
Deltagaravgiften är 80 kronor per grupp (A-D) och deltagare. För
grupp U-Ungdom är avgiften 50 kronor per deltagare.
Deltagaravgiften sätts in på RSF:s bankgiro 135-6856.
I meddelande till mottagaren skall ordet "Riksfotoutställningen"
framgå, liksom klubbens namn och antalet deltagare i respektive
grupp.

Uppladdning av digitala visningsbilder i påsikt
Fotografer som deltar med påsiktsbild(er) ska även ladda upp
motsvarande visningsbild(er) digitalt och dessa kommer att
användas vid juryns redovisning.

Försändelsen emballeras väl i emballage som också tål
retursändandet och sänds till:

Registrering och uppladdning
Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp bilder digitalt
via webbadressen nedan.
http://rsf-fotoklubbar.org/laddaupp/
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Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat bilderna för
publicering och programverksamhet. Dock senast 30 november.

Datum

Sista datum att ladda upp respektive posta bilder är den 31
januari.

Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter är den 7
februari.

