Regler för distriktets Expon - Bildspel
”Expon”

är distriktets bildspelstävling med DIFO-status. Bildspelen får inte ha
blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare utställningar eller
salonger inom RSF eller NND.
Tävlingen administreras av de olika klubbarna i distriktet genom NND.

Tävlingsregler:
Allmänt
Motivområdet är fritt och varje deltagare får lämna in ett (1) bildspel. Det är
tillåtet att lämna in bildspel från en grupp. Att delta både i grupp och som egen
deltagare är inte tillåtet.
Det är tillåtet att mixa stillbilder och rörliga sekvenser, men får inte enbart
innehålla rörliga sekvenser.
Format
Tillåtna videoformat: mp4, mpg/mpeg, mov, avi och wmv. Max upplösning
1920x1080 pixlar.
Bildspelsfilen skall märkas med bildspelets titel.
Tid
Maximalt 4 minuter (240 sekunder).
Bildrättigheter
Deltagare ska själv inneha bildrättigheterna till alla bilder och filmsekvenser
som används.
Musik- och ljudrättigheter
Upphovsrättsskyddad musik får inte användas.
Musik/ljud som används ska antingen vara egen eller av typen ”Royalty-fri”.
Texter i bildspelet
Deltagarens namn får inte visas i bildspelet. Viss ”Royalty-fri” musik kan kräva
att denna ska redovisas på särskilt sätt i bildspelets text.

Särskilda bestämmelser
Genom att delta med bildspel garanterar deltagaren att denne innehar alla
erforderliga rättigheter till allt material som används i bildspelet.
Därmed ges NND rätt att, utan extra kostnader och administration, i ickekommersiellt syfte visa bildspelet vid juryns sammanträde och den publika
resultatredovisningen och att under innevarande år kunna visa bildspelet på
DIFO samt på NND´s hemsida.
Genom att delta accepteras dessa regler i sin helhet.

Utmärkelser
Juryn har att utse följande utmärkelser - Guldplakett till segraren –
Silverplakett till tvåan - bronsplakett till trean.
2 till 6 stycken diplom efter förtjänst. Till visning plockas därefter ut så många
bildspel att det totala antalet belönade och uttagna blir 15 stycken. Är det färre
än 15 deltagare placeras/visas samtliga bildspel som uppfyller kraven för
deltagande.
Juryn skall kommentera samtliga 15 placerade bilder. Kommentarerna ska
finnas nedskrivna eller inlästa på digitalt media.
Arrangerande klubb anskaffar och delar ut plaketter och diplom vid DIFO
Inlämningstid
Bildspelen ska avsändas till arrangören senast sista mars. Arrangören
beslutar hur inlämning skall ske och anger detta vid inbjudan.
Deltagaren ombesörjer själv inlämnandet. Inlämnandet skall följas av
deltagarens/gruppens namn samt klubbtillhörighet.
Deltagaravgifter
Deltagaravgiften är 50 kr per person/grupp. Den betalas in till arrangören
samtidigt med att bilderna sänds till denne.
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