Bodø Nasjonal 2015

Bodø Fotoklubb inviterer amatører og profesjonelle fotografer fra
hele Norge til å delta i Norges nordligste nasjonale fotokonkurranse

Konkurransen avholdes i samsvar med reglene til NSFF for nasjonale
konkurranser, og resultater oppnådd i Bodø Nasjonale vil være
poenggivende til NSFF plaketter.

* Konkurransekalender*
Stengningsdato
11. oktober 2015

Juryering
17. oktober 2015

Bildevisning
12. - 13. desember 2015

Premiering sendt
18. desember 2015

Rapportkort
24. oktober 2015
Katalog tilgjengelig
18. desember 2015

www.bofk.no
NSFF recognition 2015/02
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* Seksjoner*
Tre digitale seksjoner:
Åpen farge, Åpen monochrome og Gatefoto monochrome eller farge
Sort/Hvit definisjon:
Et sort/hvit bilde defineres til ikke å ha mer enn en farge, men det kan være en enkel farge.

* Jury*
Farge seksjon ( A )

Sort/Hvit seksjon ( B )

Gatefoto mono/farge ( C )

Tor Waageng, Kunstfotograf
Hans Birkelund, EFIAP
Olav-Inge Alfheim, EFIAP /s
Reserve: Eivind Nilsen

Tor Waageng, Kunstfotograf
Hans Birkelund, EFIAP
Olav-Inge Alfheim, EFIAP /s
Reserve: Eivind Nilsen

Tor Waageng, Kunstfotograf
Hans Birkelund, EFIAP
Olav-Inge Alfheim, EFIAP /s
Reserve: Eivind Nilsen

* Regler*
Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge så vel
amatører som profesjonelle. Norske fotografer bosatt
utenfor Norge kan også delta. Medlemmer i
konkurransekomiteen eller juryen kan ikke delta. Et bilde kan
bli refusert dersom juryen, konkurransekomiteen eller NSFF i
rimelig grad mener at bildet ikke tilfredsstiller
konkurranseregler eller høvelig fotografisk adferd.
Hver autor kan maksimalt delta med fire bilder i hver seksjon.
Samme bilde kan ikke brukes i begge seksjoner. En autors
bilder vil bli vist fortløpende for juryen.
Bilder med hederlig omtale eller bedre fra tidligere Bodø
Nasjonal kan ikke benyttes.

I kraft av å sende inn et arbeide sertifiserer autor arbeidet som
hans eller hennes eget og tillater at hele eller deler av
materiale benyttes av arrangør eller sponsor uten
omkostninger for arrangøren som skjermvisning, i media eller
andre visninger knyttet til utstillingen eller som promotering
av konkurransen eller neste års konkurranse. Dette kan
inkludere lav oppløsning på nettsted. Arrangøren tar ikke
ansvar for eventuelle misbruk av copyright.
Emnet for bilder i fargeseksjon er ubegrenset.
Juryens avgjørelse er endelig.
Pdf katalog vil bli gjort tilgjengelig gratis og det vil bli gitt
mulighet til kjøp av katalog via blurb.com.

Arbeidene må være gjort av autor på fotografiske emulsjon,
skannet for å opprette en digital fil eller ervervet digitalt.

* Bildenavn, opplasting og betaling*
Bilder leveres på http://photocompentries.net/?org=arctic
ikke senere enn stengningsdato. Innleveringer på CD-er, DVDer, disketter osv vil ikke bli akseptert.
Bilder må være i JPEG-format. Største dimensjon på den
lengste siden er 1920 piksler.
Ingen spesielle filnavn er nødvendig
Bruk æ, ø eller å eller spesialtegn som for eksempel £$€
medfører ekskludering av bilde eller fotograf. Dette gjelder
også i navn på fotograf eller i adresse.

Betaling kan bare gjøres via Pay Pal.
Dette skjer automatisk gjennom innleveringssystemet.
Betaling i kontanter, ved bankoverføring eller annen måte er
ikke akseptert.
Innleveringer som ikke overholder vilkårene gitt i disse regler
vil bli diskvalifisert. Innleveringer mottatt uten full betaling
vil bli diskvalifisert.
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Innleveringer som ikke klarer å følge disse instruksjonene vil bli
diskvalifisert uten refusjon av avgifter!
* Deltakeravgift*
Deltakeravgift uansett klubbtilknytning:

Kr 150,-

* Premier*
Følgende premier vil bli utdelt i hver seksjon:
1 stk BOFK gullmedalje
2 stk BOFK sølvmedalje
2 stk BOFK bronsemedalje

6 stk Hederlig omtale
Ca 20 – 25 % totalt Antatt. (Inkl. premierte)
1 stk NSFF pokal til beste portrett uansett klasse



Til beste autor sammenlagt i begge klasser gis det en hovedpremie som består av følgende:
o En overnattinger for to personer i dobbeltrom på Scandic Havet hotell i Bodø. Verdi oppad
begrenset til kr 1.000,-

* Konkurransekomite *
Eivind Nilsen (leder)

Hans Birkelund (Utstilling)

Olav-Inge Alfheim (IT, web og katalog)

Bjørn Hagerupsen (kasserer)

* Informasjon og kontakt *
Eivind Nilsen

tlf: +47 977 55253

mail: chairman@arcticexhibition.no

Vi ser frem til å motta ditt bidrag til Bodø Nasjonal 2015
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