
 

Information om fototävling
vid naturguidning kring sjön Sommen

 
Välkommen att delta vid NF Tranås fototävling i samband med våra naturguidningar 
under hösten och våren 2019-2020. Genom att delta i denna tävling kommer du få din 
bästa bild tryckt och uppsatt i en utställning på Tranås Stadshus, samt ha chans att 
vinna prispengar om 3000, 2000 eller 1000 kr för första, andra respektive tredje plats i 
din generation (Barn, Ungdomar, Vuxna, Seniorer). Instruktioner för att delta följer:

• Anmäl dig och delta vid någon av våra utflykter under hösten och våren. Ta foton
med din mobil eller annan valfri kamera. Även barn ska själva ta foton, såklart 
med hjälp av vuxen.

• Välj ut det foto från utflykten du tycker blev bäst och skicka detta via mail, 
senast den 21 november för höstutflykterna och den 10 maj för våren, till 
adressen: nf.tranas@gmail.com Ange namn, vilken generation du tillhör och 
datumet för utflykten i mailet. Endast en bild per person kan delta i tävlingen! 

• I maj kommer alla inskickade foton att tryckas i A4-format och ställas ut i 
Stadshuset från den 18 maj till den 6 juni (eventuellt längre). Både deltagare och 
allmänhet kommer under denna tid få rösta på den bild de tycker är bäst.

• En jury, bestående av två fotografer och två personer från NF Tranås 
projektledning, kommer sedan att gå igenom fotona och väga in resultatet från 
röstningen för att utse vinnare. Tre vinnande bilder från varje generation utses 
och prisutdelning hålls i början av juni. Totalt kommer tolv priser att delas ut.

Genom att skicka in ditt foto till oss godkänner du att NF Tranås får rätt att använda fotot i andra 
utställningar eller på annat sätt som gynnar skydd av naturen. Rätten att använda fotot tillfaller 
alltså Naturskyddsföreningen.
 

Prissummor över 1400 kr är skattepliktiga och varje pristagare ansvarar för eventuell 
skatteinbetalning. Kontrolluppgift skickas in till Skatteverket från tävlingens projektledning.

Vid eventuella frågor, kontakta:
Simon Söderstedt
Sekreterare & webbredaktör för NF Tranås
soderstedt.s@gmail.com
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