Alla ungdomar inom RSF inbjuds att deltaga i

Ungdomsutställningen 2013
Utställningen avser enstaka bild och består av två klasser. Motivvalet är fritt. Bilderna bör vara
nytagna och får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller
salonger inom RSF. Samma bild får inte skickas in till fler av RSF salonger/utställningar samma år.
Som ungdom räknas alla som under utställningsåret fyller max 25 år.
Klass A. Påsiktsbilder
Varje deltagare får sända in 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Bilderna skall vara monterade på tunn
kartong. Max storlek är 30x40 cm inklusive eventuell passepartout.
Varje bild märkes på baksidan med bildtitel, fotografens namn, adress, telefon och klubbtillhörighet
Klass B. Digitala bilder.
Deltagarna får insända max 4 bilder i färg och/eller svartvitt. Formatet ska vara jpeg med längsta
bildsida max 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.
Bildfilens namn får innehålla max 10 tecken och måste vara unikt inom klubben. Samtliga bilder från
klubben placeras på en CD-skiva.
Följesedel
Fyll i alla uppgifter för respektive deltagande fotograf. OBS – Följesedel finns att hämta på RSFs
hemsida i elektronisk form under ”RIFO, salonger – Information. Använd den och fyll i
blanketten direkt i datorn!
Jury och utmärkelser
En av RSF utsedd jury väljer ut ett lämpligt antal bilder för utställningen. Juryn har också möjlighet att
utdela ett antal diplom och plaketter till bilder som anses förtjänta. Juryredovisning sker vid RIFOdagarna i maj.
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. RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att hantera de insända
bilderna med största omsorg, men kan inte ekonomiskt ansvara för eventuella skador eller förluster.
Avgifter och försändelse
Bilderna till Ungdomsutställningen skall sändas klubbvis med korrekt ifylld följesedel.
Deltagaravgiften skall också betalas klubbvis. Avgiften är 50 kronor per deltagare och klass.
Deltagaravgiften sättes in på RSFs plusgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet "Ungdomsutställningen" framgå, liksom klubbens namn och
antalet deltagare i respektive grupp.
Försändelsen emballeras väl, märkes "UNGDOMSUTSTÄLLNINGEN" och sänds till:
ABF JH, c/o Kjell Svantesson, Rådhusgatan 37, 831 35 Östersund. (Tfn 070- 651 63 16)
Datum
 Sista datum att insända bilder är den 31 januari 2013. Poststämpelns datum gäller.
 7 februari är sista datum för klubbvis inbetalande av deltagaravgiften.
Returnering
Bilderna returneras så snart RSF valt och hanterat bilderna för publicering och programverksamhet.
Dock senast sista oktober. CD-skivan kommer inte att returneras.

