Inbjudan till

Riksfotoutställningen 2017
Bildspel
Gruppen för bildspel inom Riksfotoutställningen infördes 2016 på prov och efter utvärdering av erfarenheterna har
vi beslutat att fortsätta med Bildspel som en egen grupp.
Medlemmarna i Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), inbjuds att sända bildspel till årets
Riksfotoutställning. Bildspelen kommer att redovisas vid Riksfototräffen i maj.
Allmänt
Motivområdet är fritt och varje deltagare får lämna in
ett (1) bildspel. Det är tillåtet att lämna in bildspel
från en grupp. Att delta både i grupp och som egen
deltagare är inte tillåtet.
Det är tillåtet att mixa stillbilder och rörliga sekvenser,
men får inte enbart innehålla rörliga sekvenser.
Format
Tillåtna videoformat: mp4, mpg/mpeg, mov, avi och
wmv. Max upplösning 1920x1080 pixlar.
Tid
Maximalt 4 minuter (240 sekunder).
Bildrättigheter
Deltagare ska själv inneha bildrättigheterna till alla
bilder och filmsekvenser som används.
Musik- och ljudrättigheter
Upphovsrättsskyddad musik får inte användas.
Musik/ljud som används ska antingen vara egen eller
av typen ”Royalty-fri”. Läs gärna våra frågor och svar
om du är osäker.

Avvikelser från reglerna
 Bildspel som inte uppfyller reglerna
diskvalificeras.
 Ingen återbetalning görs av deltagaravgift.
 Beslut om eventuell diskvalificering meddelas
endast klubbens tävlingsansvarige.
Jury/Utmärkelser
En kvalificerad jury kommer att utses. Juryn kan
utdela medaljer i guld, silver och brons samt diplom.
Juryn kan också ta ut ett antal bildspel som
accepterade.
Juryns urval och beslut kan inte överklagas.
Utmärkelser i gruppen för bildspel räknas inte med
för utmärkelserna "Årets fotograf", "Årets fotoklubb"
eller "Årets Ungdomsfotograf".
Registrering och uppladdning
Deltagare registrerar uppgifter om sitt bildspel via ett
webbformulär som även finns via RSF:s hemsida.
Bildspelet skickas tillsammans med ifylld följesedel
med WeTransfer till bildspel@rsf-fotoklubbar.org.

Musik/ljud som används i bildspelet redovisas i en
särskild följesedel som finns som ett webbformulär.

WeTransfer ger en bekräftelse när bildspelet laddats
ner av RSF.

Texter i bildspelet
Deltagarens namn får inte visas i bildspelet. Viss
”Royalty-fri” musik kan kräva att denna ska redovisas
på särskilt sätt i bildspelets text.

Frågor
Skickas till bildspel@rsf-fotoklubbar.org

Särskilda bestämmelser
Genom att delta med bildspel garanterar deltagaren
att denne innehar alla erforderliga rättigheter till allt
material som används i bildspelet.
Därmed ges RSF rätt att, utan extra kostnader och
administration, i icke-kommersiellt syfte visa
bildspelet vid juryns sammanträde och den publika
resultatredovisningen och att under innevarande år
kunna visa bildspelet på fotomässan.
Användning utöver detta får endast ske efter
inhämtande av respektive fotografs uttryckliga
medgivande.
Genom att delta accepteras dessa regler i sin helhet.

Avgifter
Deltagaravgiften är 100 kronor och avgiften sätts in
på RSF:s Bankgirokonto 135-6856.
I meddelande till mottagaren skall ordet
"Riksfotoutställningen Bildspel" framgå, liksom
klubbens och deltagarens namn.
Datum
 Sista datum att skicka in bildspelet är den 31
januari.
 Sista datum för inbetalning av deltagaravgifter är
den 7 februari.

