
Var med i Farsta hembygdsförenings stora fototävling! 
Öppen tävling för alla över 18 år, både hobby- och proffsfotografer, är välkomna att deltaga. 

Ta en bild med din mobilkamera eller annan kamera och tävla om en inramad affisch i formatet 50 x 70 cm med 

din bild. Temat för tävlingen är "MIN FÖRORT" som pågår mellan 13 juli fram till 1 september och finns att 

beskåda på Farsta Galleri under den tiden. Som besökare under utställningen har du även möjlighet att rösta på 

ditt favoritmotiv. Sista dagen för deltagande i fototävlingen är söndagen den 12 maj. 

 

Så kan du vara med: 
Du kan skicka in max 3 (tre) bilder av din(a) bästa bild(er) till fototavling@farstahbf.st (se villkor nedan) senast 

söndagen den 12 maj 2019. Bilderna kan visa naturen, miljöer, händelser eller människor men måste vara tagna 

inom Farsta stadsdelsområde (Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, 

Sköndal, Svedmyra eller Tallkrogen). 

Vi ser gärna att bilderna är överraskande, kreativa, personliga och berörande. 

 

Namnge bild(er) med ditt förnamn, efternamn samt var och när bilden är tagen enligt följande exempel: 

erik_eriksson_stranden_juli18  

Skriv dina kontaktuppgifter i mailet. Om uppgifter saknas så kommer inte bidraget vara med i tävlingen. 

 

Bild(erna) måste vara i hög upplösning om minst 2700 x 3500 pixlar / 3500 x 2700 pixlar i 300 dpi om vi ska 

kunna använda dem. 

Endast JPEG-format tillåts. 

Ditt foto får inte vara manipulerat. 

Bilden får inte ha varit prisbelönad vid andra tävlingar eller publicerad tidigare i något stort sammanhang. 

Filerna får inte vara större än 20 MB/stk, men den måste vara fotad med en kamera som har minimum 10 

megapixlar. (Du får gärna ange kameramodell/telefonmodell som kortet tagits med). 

Undvik gärna vattenmärken/namn på bilden. 

 

Juryn består av representanter från Farsta hembygdsförening och Farsta galleri som utser det 5 (fem) bästa 

bilderna utifrån bildens kvalitet, motivet och fotografens förmåga att se förbi det förväntade och fånga livet ur en 

personlig eller överraskande vinkel. 

 

Villkor för deltagande i fototävlingen: 
•  Med deltagandet bekräftar deltagaren att deltagaren är upphovsmannen till de inskickade 

bilderna och därmed har obegränsad nyttorätt till bilderna. Dessutom bekräftar deltagaren att foton som 

deltagaren laddade upp inte tillhör tredje parts rättigheter; framför allt att alla personer som avbildas på 

bilderna godkänner de angivna användningarna och att tredje parts skyddsrätt inte skadas av dessa 

användningar. Deltagaren friställer Farsta hembygdsförening från allt ansvar för krav från tredje part. 

•  När du laddar upp en bild till tävlingen ger du oss samtidigt tillåtelse att publicera den i 

kommande utgåvor av Farsta hembygdsförenings olika publikationer, på internet, i sociala medier och för 

marknadsföring/PR-arbete av Farsta hembygdsförening – naturligtvis med fotografen angiven som 

upphovsman. Denna tillåtelse omfattar även användande av de inskickade bilderna för visning i 

utställningar och vid föredrag arrangerade av Farsta hembygdsförening. 
•  Du ger endast Farsta hembygdsförening en oåterkallelig permanent nyttjanderätt till bilderna. Du 

behöver alltså inte frånsäga dig upphovsrättigheterna till bilderna när du deltar. 

•  Farsta hembygdsförening förbehåller sig rätten att avlägsna bilder som kan framstå som 

stötande, opassande eller obehagliga. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att radera bilder som 

tydligt avviker från riktlinjerna för temat. Raderingen av bilderna aviseras inte. 

•  Om en eller flera personer kan identifieras i en bild, är det fotografens ansvar att se till att dessa 

personer har godkänt att bilden skickas in till tävlingen och att bilden får användas av Farsta 

hembygdsförening. 

•  I sambandet med arrangörens publicering av de inskickade bilderna kommer deltagarens 

fullständiga namn uppges. Kontaktuppgifter som lämnas i samband med tävlingen används endast för att 

kontakta vinnarna. Samtliga inskickade uppgifter raderas efter avslutad tävling i samband med korandet 

av vinnarna. 

•  För publicering av bilder inom ramen av dessa villkor betalas ingen ersättning. 

•  Deltagande är endast möjligt online via hembygdsföreningens hemsida. Insändning via vanlig 

post eller på annat sätt beaktas inte. 

•  Dessutom förbehåller sig tävlingsarrangören rätten att när som helst och utan föregående 

meddelande genomföra ändringar i eller tillägg till tävlingsinnehållet, även om detta kan påverka 

villkoren för deltagandet i tävlingen. 

•  De  5 (fem) vinnande bidragen får, förutom äran, ett exemplar av sin bild tryckt och inramad i 

format 50 x 70 cm. 

mailto:fototavling@farstahbf.st


•  Har du funderingar kring fototävlingen är du välkommen att kontakta oss via ovan angivna e-

post. 

 

Lycka till önskar Farsta hembygdsförening! 


