Välkommen till Jönköping Norra jaktvårdskrets fototävling!
Många av er förevigar fantastiska möten med djur men även de magiska ögonblick man kan uppleva i
naturen. Jönköping Norra jaktvårdskrets vill gärna uppmärksamma detta genom en fototävling Där de
vinnande bidragen samlas i en Foto-almanacka.

I och med att du skickar in din bild, godkänner du att den används till kretsens almanacka.

•

Maila bilden till info@jonkopingsnorra.se

•

Bilden ska vara liggande och inte vara större än 20 MB

•

Sista datum för deltagande är den 31/8

•

En jury bestående av ordförande och kassör i kretsen samt ett par externa experter utser
vinnarna.

•

Priset är ett presentkort på 300 kr hos Jaktia per vinnande bild

•

Vinnarna presenteras i samband med kretsens event om radio och gps på Jaktia den 21:a
oktober. Samt på kretsens hemsida och facebook.

•

Se utförliga regler nedan.

Regler för deltagande i Jönköping Norra Jaktvårdskrets fototävling
Jönköping Norra jaktvårdskrets bjuder nu in dig som medlem till en fototävling. Motivet kan vara vad
som helst som går att förknippa med Jakt och natur. Låt kreativiteten flöda! Bilden behöver inte vara
nytagen, det går utmärkt med fjolårets eller från ännu tidigare år. Bilden skall skickas in i digitalt
format; JPEG- eller JPG. Bilden skall vara liggande och tänk på att den måste hålla god kvalité och
vara minst 1,5 mb, men gärna större. Genom att anmäla dig till tävlingen försäkrar du att den
inskickade bilden har tagits av dig, och att den inte gör intrång i upphovsrätt, varumärke eller annan
parts immateriella egendom och att ingen annan part har rättighet till bilden. Genom att skicka in din
bild/bilder till tävlingen ger du Jönköping Norra jaktvårdskrets rätten att fritt använda den.
Fotografens namn kommer alltid att anges vid Jönköping Norra Jaktvårdskrets användande av bilden.
OBS! Om det finns personer med på bilden, ska dessa inte gå att identifiera. Insända bilder med
personer som går att identifiera accepteras inte som bidrag i tävlingen.
Maila ditt tävlingsbidrag till info@jonkopingsnorra.se
Skriv ordet Fototävling i ämnesraden.
Ange:
- Titel på bilden
- Fotografens namn och adress.
- Dina foton skall vara inskickade till info@jonkopingnorra.se senast den 31:a augusti 2021.
I september 2021 utser Jönköping Norra Jaktvårdskrets de bilder som vunnit och dessa kommer att
presenteras i en kalender som kommer att delas ut till medlemmarna i kretsen
En jury bestående av personer från styrelsen samt ett par fotoexperter utser vinnarna. Priset till
vinnarna är ett presentkort på 300 kr per vinnande bild hos Jaktia Jönköping
Välkommen att skicka in din bild! Och lycka till!
Styrelsen Jönköping Norra Jaktvårdskrets

