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Se regler for deltakelsen på fotokonkurransen på neste side! 
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lillestrom@syklistene.no 

www.syklistene.no/lillestrom 

www.facebook.com/slfloo  

Regler for fotokonkurranse «Min sykkelsommer» i regi av SLF Lillestrøm og omegn 

 

Fotokonkurransen «Min sykkelsommer» er åpen for alle og foregår i perioden 17.07. – 21.08.16. 

 

Hver deltager kan sende inn så mange bilder han/ hun ønsker. Deltakelse i konkurransen foregår gjennom 

å poste konkurransebidraget på SLF LOOs facebook-side på www.facebook.com/slfloo. Bilder kan også 

sendes pr mail til lillestrom@syklistene.no. Alle bidrag levert i perioden vil bli vurdert. 

 

Innsendte bidrag vil bli vurdert av egen jury, sammensatt av styret i SLF LOO. Juryen kårer en vinner og 

juryens avgjørelse er endelig. 

 

Bildene vil bli vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal fremstille sykling eller aktiviteter, områder, utstyr, 

stemninger, infrastruktur etc. knyttet til tema «sykkelsommer». Dette skal gjøres på en interessant, 

personlig, aktuell, livlig og/ eller estetisk måte. Kort sagt, ta bilder om «din sykkelsommer»! 

 

SLF LOO forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt på SLF LOOs 

nettsider o.l., i opprinnelig eller redigert utgave. SLF LOO forbeholder seg også retten til å benytte 

innsendte bidrag i forbindelse med profilering av egen organisasjon. I den grad det er praktisk mulig, vil 

bildene bli kreditert med fotografens navn. 

 

SLF LOO forbeholder seg retten til å benytte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildene vil bli 

kreditert med opphavsmannens navn. 

 

Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen. Etter konkurranseperiodens 

slutt vil disse opplysningene bli slettet unntatt fotografens navn. 

 

Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge for å ha 

opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har gitt samtykke at 

bildene offentliggjøres. Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet. 

 

Dersom et bilde er manipulert, plikter innsenderen å opplyse om det. 
 

Lillestrøm, 17.07.17 

Mvh 

Styre i SLF Lillestrøm og omegn  
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