
Det konkurreres i 2 klasser med premier i begge klasser.
A. Dyreriket - Fugl, dyr, insekter også nærbilder/makro.
B. Landskap (inkl. nordlys/himmelfenomener, vann i bevegelse etc.),

nærbilder/makro innenfor planteriket 

Innleverings-periode 15/9 - 1/10 2022

Bilder skal være tatt i Nord-Norge (inkl. Svalbard)

Premier
Gull: 1.500,- gavekort fra Stjørdal Foto
Sølv: 1.000,- gavekort fra Stjørdal Foto
Bronse: 500,- gavekort fra Stjørdal Foto

Hederlig omtale: maks 5 stk. pr. klasse
Antatt : maks 10 stk. pr. klasse
Sees i sammenheng med antall bilder i hver klasse.

- Bildene som leveres inn skal være tatt innenfor høy etisk standard.
Juryen forbeholder seg retten til å forkaste bilder som vi mistenker ikke har
fulgt etiske standarder, som for eksempel stressende situasjoner for fugler
og dyr og forhold som ikke er naturlige for dem.

- Etablerte foringsplasser for fugler og dyr i organiserte og faglig forsvarlige
former er unntatt.

- Bilder som er tatt av fugler og dyr i fangenskap, vil bli forkastet. I tvilstilfeller
vil vi kontakte fotografen for nødvendig informasjon/dokumentasjon.

- Det er ikke tillatt å legge til eller trekke fra vesentlige elementer i bildet.
Dette er en fotokonkurranse, ikke en konkurranse i redigeringskompetanse.



- Sammensetning (fler-eksponering) av bilder i kamera er lov.
Kreative kameraeksponeringer som bevegelse og zoom, er også tillatt.

- Innleverte bilder skal ikke ha signatur, vannmerke eller andre kjennemerker.
De vil da bli forkastet.

- Krav til innsendte bilder:
Filstørrelse: hvert bilde må ikke være over 15 MB
Bildeformat: .jpg

Filnavnet skal inneholde: fotografens navn_billedtittel_klasse
Eksempler på filnavn: Ola Nordmann_Fugl i flukt_A.jpg

Kari Nordkvinne_Landskap_B.jpg

Ikke bruk spesialtegn som æ, ø, å, &amp;, =, eller tilsvarende.

Hver deltager kan sende inn inntil fire bilder til hver klasse A/B

Innsending av bilder via FileMail, se vedlagte dokument om dette.

Jury: BioFoto Midt-Norge

Med vennlig hilsen

Styrene i BioFoto Nordland, Troms og Finnmark


