SORK fototävling
Var med i vår fototävling!
Nu under hösten kommer vi att ha en fototävling där våra fina hästar och ponnyer är
huvudpersonerna. De tolv bästa bidragen kommer att sättas ihop till en kalender för
2021 som kommer finnas till försäljning lagom till jul. Så sätt i gång med fotograferandet eller leta fram din bästa bild på just din favorithäst eller ponny.
För att få vara med måste bilden visa en eller flera av Sollentuna Ridklubbs hästar
och/eller ponnys. Inga personer, andra bilder eller logotyper får finnas på bilden. För
att kunna tryckas i kalendern måste bilderna vara på minst 9 megapixel. De 12 bästa
bilderna kommer utses av SoRK’s styrelse och att användas till en kalender och klubbens hemsida. Vinnarna kommer att förutom äran även få en kalender.
Skicka dina bilder, tillsammans med en kort beskrivning av vad den föreställer samt
ditt namn och mailadress till styrelsen@sollentunaridklubb.com

Sollentuna Ridklubb
Vibyvägen 74, 191 73 Sollentuna
Tel. 08-754 50 40

Bankgiro: 468-5830
e-mail: info@sollentunaridklubb.com

Villkor för Sollentuna Ridklubbs fototävling:
1. Tävlingen är öppen för medlemmar i Sollentuna Ridklubb och deras familjemedlemmar samt personer med nära anknytning till Sollentuna Ridklubb.
2. Tävlingen avslutas 15 oktober 2020
3. För att delta i tävlingen skall en bild med de nedan beskrivna egenskaper skickas
till styrelsen@sollentunaridklubb.com
A. Bilden måste innehålla en eller flera av Sollentuna Ridklubbs hästar och
ponnyer.
B. Bilden får inte innehålla personer, andra bildkällor, vattenmärken, eller varumärken från tredje part.
C. Bilden måste ha en upplösning om minst 9 megapixel
D. En kort text som beskriver bilden finns bifogad, max 50 ord.
4. I och med att deltagare skickar in ett foton i enlighet med punkt 3 för att delta i
tävlingen, anses deltagaren ha godkänt tävlingens villkor. Varje deltagare kan
skicka in max tre bilder, men varje foto måste vara unikt och uppfylla tävlingens
villkor.
5. Foton som modifierats med bildredigeringsprogram eller motsvarande program
godtas som tävlingsbidrag. Genom att skicka in bilden som ett bidrag intygar deltagaren att fotoförbättringen gjordes med lagligt erhållen programvara.
6. Sollentuna Ridklubbs styrelse kommer att granska alla giltiga tävlingsbidrag och
bilderna kommer att bedömas av styrelsen utifrån bildens originalitet och visuella/emotionella påverkan.
7. De 12 bästa tävlingsbidragen väljs ut av styrelsen och dessa kommer att ingå i
Sollentuna Ridklubbs kalender för 2021. Bilderna kommer även att publiceras på
klubbens hemsida. Vinnarna kommer att förutom äran få en kalender där de vinnande bilderna är med.
8. Genom att skicka in foton till tävlingen försäkrar deltagaren att: (1) fotot till fullo
följer tävlingens villkor. (2) Att fotot är original som tagits av deltagaren (3) Att
deltagaren äger alla rättigheter (bland annat upphovsrätt) till fotot (4) Att deltagaren ger Sollentuna ridklubb rätten att redigera, anpassa, publicera,
reproducera, visa, distribuera eller på annat sätt använda den bild som lämnats in
till tävlingen.
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