24 juli 2018

Konkurrenceinfo Papir 1 2018
1.

Før du går i gang, skal du klargøre de digitalfiler der er grund for de papirbilleder du
ønsker at deltage med. Bemærk der kan ikke afleveres serier i Papir 1 og 2 samt Digital
konkurrencerne.

2.

De filer du uploader skal bruges til fremvisning ved bedømmelsen. Dommeren ser
ikke de digitale billeder i papirkonkurrencer. Hvis du ønsker at dit billede vises med
din specielle passepartout på dommeraftenen, kan du affotografere montagen og
uploade den, i stedet for den digitale fil. Husk, at det skal være en JPG eller JPEG-fil
med største højde 1080 pixel og bredde 1920 pixel. Den enkelte fil må ikke overstige
2 Mb

3.

Du går ind under fanen ”Konkurrencer”. Klik ”Deltag i konkurrence”, og du starter
med at skrive dit navn, din mailadresse og vælge din klub. Du bliver bedt om at give
en titel på dit billede, og derefter finder du den fil du ønsker at uploade. Klik derefter
i det blå felt.

4.

”Upload dit billede til RNFoto”. Vent til det lille ur er stoppet, og bekræftelsen i det
grønne felt kommer, før du fortsætter. Felterne nulstilles, og du er nu klar til at
uploade billede nr. 2.

5.

For hvert billede du har uploadet, vil du modtage en mail, der indeholder de
informationer du har indtastet, samt en label til at printe. Du deltager nu i
konkurrencen.

6.

Husk at sætte den printede label i nederste højre hjørne bag på hvert billede.

7.

De opklæbede papirbilleder samt deltagergebyr kr. 15 pr. billede afleverer du til din
klubs billedsekretær. Billederne sendes samlet som alm. pakkeforsendelse til
RNFoto’s billedsekretær:
Astrid Tyge Nielsen, Genuavej 39, 2300 København S.
Billedpakker lægges i kassen i carporten. Kode fås ved at sende en mail til
billedsek@rnfoto.dk Husk at skrive klubnavn på billedpakken.

Bemærk seneste aflevering er d. 17/9-18 kl. 21 på ovenstående adresse.
8.

Når vi har modtaget jeres billeder, og kontrolleret at afleveringen stemmer med de
uploadede billeder, sender vi en opgørelse til klubbens kontaktperson, med deltagere
og antal billeder der er blevet indleveret. Klubben indbetaler det samlede
deltagergebyret til RNFoto´s kasserer:
Jens K. L. Jørgensen på konto reg. 1551 konto. 4733614.

