Regler för deltagande i fototävlingen
”Friluftsliv i Färnebofjärdens nationalpark”
Bilder (max en bild per fotograf) tagna i Färnebofjärdens nationalpark kan skickas in
under perioden 1/4 - 31/12 2021. Motivet kan vara vad som helst som går att förknippa
med friluftsliv. Låt kreativiteten flöda! Bilden behöver inte vara nytagen, det går utmärkt
med fjolårets eller från ännu tidigare år. Bilden måste skickas in i digitalt format; PNG,
JPEG- eller JPG.
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. Bilder som tidigare skickats in
till naturums fototävlingar får ej delta igen.
Genom att skicka in din bild till tävlingen ger du naturum/nationalparken rätten att fritt
använda den insända bilden. Fotografens namn kommer alltid att anges vid
naturums/nationalparkens 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 farnebofjarden@lansstyrelsen.se.
Ange ordet Fototävling i ämnesraden.
I mailet, ange
- titel på bilden,
- var och ungefär när bilden är tagen,
- fotografens namn och adress.
I januari 2022 utser naturum- och nationalparkspersonal tio stycken finalistbilder som
kommer att finnas upphängda för allmänhetens röstning i naturum under perioden
februari - april 2022. Röstning kommer även att kunna göras via hemsidan. Varje person
får bara rösta en gång per bild. I maj utses en 1a-, en 2a- och en 3e-pristagare, vilkas bilder
trycks upp som canvastavlor. Dessa tavlor finns för beskådan i naturum under sommaren
och skickas sedan som pris till de tre vinnarna.
Bland de som röstar, kommer tre vinnare att dras, vilka också vinner varsitt pris.
Välkommen att skicka in din bild! Och lycka till!
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter
på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

