Information om FotoMarathon 2019
Om FotoMarathon

12 Timers Konkurrencen

FotoMarathon er en fotokonkurrence for det ”rå”
fotografi. Det vil sige, et fotografi der ikke er
blevet efterbehandlet.
Konkurrencen går ud på, at du skal fortolke 6-1224 emner på 6-12-24 fotos i løbet af 6-12-24
timer.
Når konkurrencen starter udleveres de første 6
emner.
Billederne skal tages i den rækkefølge, som
emnerne er blevet udleveret i. Det vil sige, at
emne nr. 1 skal være taget før emne nr. 2,
derefter emne nr.3, emne nr. 4, osv.
Når billedserien skal bedømmes, er det idéen bag
billederne, kompositionen og ensartetheden i
kvaliteten, der afgør, hvilken billedserie der
præmieres. Det er dommerne, der suverænt afgør,
hvilke billeder der bedst lever op til kriterierne.

Konkurrencen starter lørdag kl. 10. Kl. 15.3016.30 udleveres de næste 6 emner og
konkurrencen slutter kl. 22.
Du kan aflevere dine billeder fra kl. 21.30-22.30.
Der er præmier til de tre bedste billedserier.

Deltager nummer
Dit deltagernummer står i den mail du modtog da
du tilmeldte dig FotoMarathon. Hvis du har mistet
dit deltagernr, kan du få det oplyst af
FotoMarathons Crew ved starten af FotoMarathon.

6 Timers Konkurrencen
Konkurrencen starter lørdag kl. 10 og slutter kl.
16. Du kan aflevere dine billeder fra kl. 15:3016:30. Der er præmier til de to bedste billedserier.

24 Timers Konkurrencen
Konkurrencen starter lørdag kl.10. Du får nye
emner kl. 15.30-16.30 (6 emner) og 21.30-22.30
(de sidste 12 emner).
Konkurrencen slutter ved at uploade dine 24
billeder til Dropbox. Du kan aflevere dine billeder
søndag fra kl. 3.30-10.30. Læs mere under
”Afslutning med Smartphone og 24 Timers
FotoMarathon”.
Der er præmier til de tre bedste billedserier.

Emnekonkurrencen
I emnekonkurrencen er der præmie til det bedste
billede blandt udvalgte emner. Alle der
gennemfører 6, 12 eller 24 timers konkurrencen,
deltager i emnekonkurrencen.

Afslutning med digital kamera 6 og
12 Timer
Når du afslutter FotoMarathon, skal aflevere dit
hukommelseskort til FotoMarathons crew og
oplyse dit deltager nummer. Dine billeder bliver
indlæst og du får kortet tilbage bagefter. Du skal
være forberedt på, at der kan være kø for at få
afleveret billeder.
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Afslutning med Smartphone og 24
Timers FotoMarathon
Når du afslutter, skal du uploade dine billeder til
din Dropbox. I din Dropbox opretter du en mappe
som du navngiver med dit personlige deltagernr.
Derefter overfører du dine billeder til denne
mappe og deler den med
dropbox@fotomarathon.dk.
Hvis du ikke har en Dropbox, skal du oprette en
før FotoMarathon begynder. Det er gratis. Læs
vores vejledning til at afslutte med smartphone
https://www.fotomarathon.dk/dropbox/

Konkurrenceregler
Vi anbefaler at du læser konkurrencereglerne, du
finder dem her.

Visitkort til modeller
Du kan få udleveret visitkort, som du kan udfylde
og bruge det når du kontakter fremmede
mennesker, du vil fotografere.

Problemer og Spørgsmål
Kontakt FotoMarathons crew i den by du deltager i
eller ring til supporten:
Hugo 51 51 19 20 eller Klavs 20 72 69 96

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelsen finder sted d. 7. september.
Tid og sted offentliggøres på Facebook og
hjemmeside.

Udstilling af vinderbilleder
Vinderbillederne vises på FotoMarathons
hjemmeside.

Tidsplan for FotoMarathon
Lørdag d. 24. august kl. 9.00
FotoMarathon åbner ved startstederne. Her kan du
få råd og vejledning.
Kl. 10.00
FotoMarathon begynder. De 6 første emner
udleveres.
Kl. 15.30-16.30
6 timers FotoMarathon slutter.
12 og 24 timers FotoMarathon får de næste 6
emner.
Kl. 21.30-22.30
12 timers FotoMarathon slutter.
24 timers FotoMarathon får de sidste 12 emner.
Søndag d. 25. august kl. 10.30
24 timers FotoMarathon slutter. Som 24 timers
deltager, skal du uploade dine billeder til
FotoMarathons Dropbox. Du må starte med at
uploade dine billeder fra kl. 03.30. Du skal være
færdig med at uploade dine billeder kl. 10.30

Information om FotoMarathon 2019
Uddrag af konkurrencereglerne
1. Billederne
• Skal tages i den rækkefølge emnerne er
udleveret i.
• Skal tages under FotoMarathon 2019. 24
timers deltagere skal tage de første 12 billeder
inden kl. 22.30.
• Skal tages med det samme kamera eller mobil.
• Må ikke efterbehandles på computer eller
smartphone. Men du må gøre alt ved dit
kamera, eller smartphone inden du tager
billederne.
Du må gerne tage flere billeder pr. emne og
derefter vælge det du vil bruge i konkurrencen.
2. Indstilling af Kamera og Smartphone mm
• Skal indstilles til korrekt dato og tidspunkt.
• Skal indstilles til at tage billeder i filformatet
JPG.
• Skal indstilles til at tage billeder i formatet 3:2
eller 4:3. Formatet 16:9 må ikke anvendes.
• Skal indstilles til at tage billeder i S-RGB.
• Kamera deltagere skal formatere deres
hukommelseskort inden FotoMarathon
begynder.
3. Generelt
• Det er FotoMarathons dommere, der suverænt
afgør, om konkurrencereglerne er overtrådt.
• Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.

4. Gode råd
• Det er en god ide at medbringe ekstra
batterier, din oplader og et usb kabel til dit
kamera eller smartphone.
5. GDPR, Persondatalovgivning og
FotoMarathon
• Lovgivning om fotografering og offentliggørelse
af billeder, indgår ikke i bedømmelsen.
• Du deltager altså i FotoMarathon og kan vinde,
uanset om dine billeder er lovlige at
offentliggøre eller ej.
• Ved offentliggørelse af billeder har
FotoMarathon ret til at sløre ansigter og andet
personidentificerbart på billeder eller helt
fjerne billeder fra hjemmeside, udstillinger m.v.
• Det er FotoMarathon der suverænt afgør om
lovgivningen er overholdt.
• Læs mere i konkurrencereglerne

