
   

Fotokonkurransen Mitt Numedal,  

konkurranseregler 

Passer det for meg? 

Jo da, alle kan delta i fotokonkurransen Mitt Numedal, med den erfaring og det utstyr dere måtte ha. 
Personer i fagjuryen kan imidlertid ikke delta i konkurransen. Vi har to krav: Bildene må være tatt i 
Numedal. Videre må det være bilder du har tatt selv, som du således har opphavs- og eiendomsrett 
til. Vi har ingen begrensning i antall bilder pr. deltaker. 
  
Er det begrensninger i tema? 
Nei, hvordan du vil presentere «Mitt Numedal» bestemmer du selv, men vi er spesielt interessert i 
bilder av ditt favorittsted, spennende landskaps- og kulturelementer samt folk i aktivitet i Numedal. 
 
Når pågår konkurransen? 
Konkurransen starter 1. januar 2014 og pågår fram t.o.m. 30. september 2015. 
 
Hvordan kan du delta i konkurransen? 

Last opp bildet ditt her (legge inn hyperkobling). Som du vil se, er det en begrensning i bildestørrelsen 
(filstørrelsen) på 3,5 MB. Du oppfordres til å ta nye bilder etter hvert som månedene går og årstidene 
skifter, men du kan gjerne også bruke bilder du har tatt tidligere. 
 
Hvordan kåres vinnerne? 

Bildene vurderes både av en folkejury og en fagjury, som kårer hver sine månedsvinnere. 

Alle kan delta i folkejuryen og avstemningen skjer på www.mittnumedal.no. Bilder lastet opp i en 
kalendermåned kan stemmes på inntil 14 dager inn i neste måned. Bildet som har oppnådd flest 
stemmer («hjerter») den 14. klokka 24:00 har folkejuryen kåret til månedens bilde. 

Fagjuryen gjør sine vurderinger og kårer sin egen månedsvinner innenfor den samme tidsperioden. 

Er det noen premier? 
Javisst, månedsvinnere kåret av folkejuryen får 5 FLAX-lodd. Månedsvinnerne kåret av fagjuryen får 
et gavekort på kr. 500,- fra G-Sport.  

Vinnerne blir kunngjort på www.mittnumedal.no. I tillegg får fotografen omtale på vår Facebookside 
og på Numedalsnett. 

I hovedkonkurransen vil fagjuryen vurdere alle månedsvinnerne opp mot hverandre, for å kåre «Mitt 
Numedal»-bilde. De tre beste bildene blir premiert. Vinneren får bl.a. billett for to til Matopplevelser 
i Numedal sitt høstarrangement eller tilsvarende. 2. og 3. premie er middag for to på Rollag Stasjon. 

Vinneren blir selvsagt titulert som årets «Mitt Numedal»-fotograf . 
 
Hvem sitter i fagjuryen? 
 
Fagjuryen offentliggjøres tidlig i 2015.  
 

http://www.mittnumedal.no/
http://www.mittnumedal.no/
http://www.facebook.com/pages/Regionalpark-Numedal/356867447821861?ref=hl
http://www.numedalsnett.no/


Hva skal vektlegges i bildevurderingen? 
Dere som deltar i folkejuryen står helt fritt i hva dere vil legge vekt på. Her er det antall stemmer 
(«hjerter») på MittNumedal.no som avgjør. Tar du et bra øyeblikksbilde med mobilkamera, kan det 
ha like gode muligheter til å vinne som et bilde tatt med et avansert fotoapparat. 
 
Fagjuryen skal i større grad legge fotofaglige kriterier til grunn. Blant kriteriene vil være motiv, 
komposisjon, fototeknisk kvalitet, originalitet, humor, symbolikk og relevans. 

 
Hvorfor fotokonkurranse? 
Ved at så mange som mulig med tilknytning til Numedal finner fram eller tar nye bilder bl.a. av sine 
favorittsteder, flotte landskaps- og kulturelementer og/eller mennesker i aktivitet i Numedal, og 
deler dem med oss andre, ønsker vi å oppnå følgende: 
 

 At flere blir oppmerksomme på de fantastiske omgivelsene som finnes rundt oss  

 At vi jevnlig må ta en pause og løfte blikket 

 At vi ser og lærer noe nytt fra nærområdet 

 At flere ser Numedal med nye øyne 

 At flere får gode opplevelser 

 At vi får lyst til å stoppe opp og forevige øyeblikkene 

 At vi får lyst til å heie på andres bilder 

Gjennom dette håper vi på økt stolthet, engasjement, fellesskap og tilhørighet blant innbyggere og 
andre som liker Numedal. 
 
Vi ser dette som verdifullt i det planlagte arbeidet med å bygge en større arena for samarbeid om å 
skape en bedre felles framtid i Numedal, på tilsvarende måte som det gjøres på andre steder i Norge 
og i Europa for øvrig. Denne arenaen kaller vi «Regionalpark Numedal». 
 
Motivasjonen for din deltakelse i konkurransen antar vi vil være å få eksponert dine egne bilder, få 
mulighet til å vinne en eller flere premier og få bidra til å synliggjøre Numedal som et fint sted, 
gjennom egen fotolinse. 
 
Rettigheter til bildene? 
Som fotograf beholder du eiendomsretten til bildene dine, men du gir automatisk Numedalsutvikling 
IKS rett til å bruke bildene i profilering og markedsføring av Numedal, herunder også profilering av 
denne fotokonkurransen og arbeidet med regionalparkprosjektet. 
 
Bilder som brukes enkeltvis fotokrediteres med «foto: ditt navn», men der flere bilder brukes 
sammen må dette framgå på annen måte. Alle premierte bilder fotokrediteres på 
www.mittnumedal.no og prosjektets Facebookside. 
 
Merk at bilder som premieres i konkurransen ikke kan benyttes i andre konkurranser eller 
kommersiell sammenheng, uten at Numedalsutvikling IKS skriftlig samtykker i dette. 
 
Legg ikke ut bilder som er upassende eller kan virke støtende på andre. Numedalsutvikling IKS er ikke 
ansvarlig for verken bildeinnhold eller andres eventuelle ulovlige bildebruk. Det henvises til «Lov om 
opphavsrett» (åndsverkloven), som verner om fotografens rettigheter til egne bilder. 
Dersom vilkårene for konkurransen ikke overholdes eller et bilde anses upassende, kan det fjernes 
fra konkurransen uten nærmere begrunnelse. Eventuelle diskvalifiserte deltakere blir kontaktet om 
dette. 

http://www.regionalparknumedal.wordpress.com/
http://www.mittnumedal.no/
https://www.facebook.com/pages/Regionalpark-Numedal/356867447821861?ref=hl
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2


Hvem arrangerer konkurransen? 
Konkurransen arrangeres av Numedalsutvikling IKS, som et ledd i arbeidet med forprosjektet 
«Regionalpark Numedal». Numedalsutvikling IKS er et interkommunalt selskap eid av de tre 
kommunene i Numedal. 

Bildene på MittNumedal.no 

Bakgrunnsbildene på MittNumedal.no er fotografert av Ole Jørn Solberg. 

 

http://www.regionalparknumedal.wordpress.com/

