OSLO KAMERA KLUBBS JUBILEUMSKONKURRANSE 2021
GRATULERER MED 100 ÅR!
Det er en glede og ære for Oslo Kamera Klubb å invitere alle medlemmer i NSFF til en nasjonal
fotokonkurranse høsten 2021. Konkurransen er en del av klubbens program i forbindelse med vårt
100 års jubileum. Klubben ble stiftet 21. mars 1921 og er dermed Norges eldste kameraklubb.
Konkurransen er godkjent av NSFF, nr. 2021/2 og gir nasjonale NSFF poeng.
Jury og premiering
Juryen vil bestå av personer med god kompetanse innenfor fotografering, og vi vil dele ut pengepremier og diplomer.
Innlevering
Bildene sendes inn via NSFF’s konkurransesystem og innleveringsfrist er 1. oktober 2021.
Innleveringen åpner 1. august.
Les konkurransereglene på side 2 før du sender inn bilder.
Klasser
Du kan delta i tre digitale klasser med følgende temaer:
1. Fritt motiv farge
2. Fritt motiv monokrom
3. Jubileum/feiring (farge eller monokrom)
Vi premierer beste autor sammenlagt, beste klubb sammenlagt mm. Se konkurransereglene.
I tillegg til premier i alle klasser, vil vi premiere det bildet som best illustrerer «Høy alder».
Deltakeravgift
Det koster kr. 200 å delta i konkurransen.
Innlevering
Innlevering skjer via NSFF’s system https://nsff.no. Logg deg inn på «Min side» med brukernavn og
passord. Her betaler du konkurransen og laster opp bildene.
Merking og format
Bildets lengste side skal være 2 400 pixler og filstørrelsen maks 3MB. Formatet er JPG. Merk filene
med bildets tittel, maks 30 tegn. Bildene må ha en tittel, «Uten tittel» er ikke tillatt.

oslokameraklubb.no

Konkurranseregler
1.

Deltakelse
Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i NSFF. Du må være registrert i NSFF og ha
opprettet brukerkonto for å logge deg inn og laste opp bilder.

2.

Tidsplan
•
•
•

3.

Innleveringen åpner 1. august 2021 og innleveringsfristen er 1. oktober 2021.
Juryering i uke 40–42 (4. – 24. oktober 2021)
Resultatene offentliggjøres 22. november 2021.

Du kan delta i tre digitale klasser
1. Fritt farge
2. Fritt monokrom
3. Tema: Jubileum/feiring (farge eller monokrom)
Du kan delta med maks fire enkeltbilder i hver klasse og velger selv hvor mange klasser du vil delta i. Det er
ikke tillatt å sende inn det samme bildet i flere klasser. Alle enkeltbilder må være autors verk.

4.

Viktige definisjoner
Et sort hvitt bilde som går fra veldig mørk grå (svart) til veldig lys grå (hvit) er et monokromt bilde. Et sort
hvitt bilde tonet i en enkelt farge vil fortsatt være monokromt. Derimot vil et bilde som bare delvis er
tonet, eller beholder en farge, være et fargebilde (polykromt),

5.

Deltakeravgift
Pris kr. 200 for en/ flere klasser. Du betaler med kort eller PayPal når du laster opp bilder på NSFF’S sider.

6.

Innlevering, merking og format
Du må registrere og laste opp alle bildene på denne nettsiden:
www.nsff.no/konkurrér/konkurrér/OKKsjubileumskonkurranse. Følg instruksjonene nøye!
Bildets lengste side skal være 2 400 pixler og filstørrelse maks 3MB. Formatet er JPG. Merk filene med
bildets tittel, maks 30 tegn. Bildet må ha tittel, «Uten tittel» er ikke tillatt.

7.

Premiering
Vi deler ut diplomer til 1., 2. og 3. plass og Hederlig omtale i hver klasse. I tillegg kommer gavepremier og
tre NSFF-pokaler. Ca. 25 % av de innleverte bildene i hver klasse blir premiert/antatt.
•
•
•

Beste fotograf sammenlagt får NSFF-pokal og gavekort på kr. 1500.
Beste klubb får NSFF-pokal og diplom.
Vinner av bildet som best illustrerer «Høy alder» får NSFF-pokal.

•
•
•

1. plass i hver klasse får premie på kr. 1.000.
2. plass i hver klasse får premie på kr. 750.
3. plass i hver klasse får premie på kr. 500.

Alle som blir premiert/antatt får nasjonale NSFF-poeng. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke klages
på. Ved å delta har du akseptert konkurransereglene.
8.

Offentliggjøring
Resultatet legges ut på OKK’s og NSFF’s nettside.

