Alla RSF-medlemmar inbjuds att deltaga i

Digitalsalongen 2012
Salongen avser digitalbild, enstaka bild. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara nytagna och får inte
ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller salonger inom RSF. Det är
förbundets förhoppning att de insända bilderna företrädesvis är tagna med digitalkamera och att bilder
inskannade från dior och påsiktsbilder som skickats till förbundets övriga salonger inte förekommer.
Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg med längsta
bildsida 2000 pixlar. En liggande bild får vara max 2000 pixlar bred, en stående bild max 2000
pixlar hög. Bildfilens storlek bör hållas mindre än 1 MB genom att spara med kvalitet 8-10.
Särskilda bestämmelser
RSF äger rätt att fritt välja ut bilder för publicering i pressen, på RSFs hemsida samt att offentligt visa
bilderna utan ersättning. RSF förbehåller sig också rätten att utan ersättning och för egen verksamhet
göra program av utställningen.
Jury och utmärkelser
En av RSF utsedd jury väljer ut lämpligt antal bilder för salongen. Dessutom har juryn möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryn bedömer bilderna i inskickad
originalstorlek. Juryredovisning sker vid RIFO-dagarna i maj.
Insändande av bilder
 Varje klubb utser en tävlingsansvarig person, som kommer att utgöra kontakten mot RSF.
 Tävlingsansvarig kommer att få ett lösenord av RSF och tävlingsansvarig kan i sin tur ge enskilda
medlemmar lösenord. Skicka ett mejl till RSF, digitalsalongen@rsf-fotoklubbar.org och ange vem
som är klubbrepresentant, meddela telefon och e-postadress så att vi kan nå dig.
 Enskild medlem i RSF skickar mail till samma adress för att få lösenord och instruktion. Ange att
du deltar som enskild medlem.
 Bilderna skall laddas upp av deltagarna själva till Digitalsalongens egen webbplats www.rsf-fotoklubbar.org/digitalsalongen/. Där finns all nödvändig information.
 Ett enkelt formulär skall fyllas i elektroniskt innan bilderna laddas upp till en server.
 Tävlingsansvarig godkänner klubbens alla medlemsbilder innan bilderna kan delta i
Digitalsalongen.
Deltagaravgift
80 kr per deltagare insändes klubbvis till: RSF, Plusgiro 4 45 17 - 1. På inbetalningen måste
klubbens namn och antal deltagande fotografer framgå.
Datum
 2 januari är första datum då lösenord skickas ut till klubbansvarig.
 31 januari är sista datum för respektive klubbs tävlingsansvarige att godkänna klubbens bilder.
 Respektive fotograf kan ladda upp sina bilder under perioden 10-30 januari, men observera att
klubbens tävlingsansvarige ska hinna godkänna bilderna.
 31 januari är sista datum för klubbvis inbetalande av deltagaravgiften.
Ytterligare information
 Göran Zebühr, 08-581 667 66. epost: goran.zebuhr@telia.com

