
VANDAMUSEERNAS FOTOMARATON - REGLER 

I Vandamuseernas fotomaraton arrangeras både en digital serie och en Instagramserie. Du kan 

delta med dina bilder i endera eller i båda serierna.  

 

DEN DIGITALA SERIEN 

  

Deltagande  

Man kan delta i tävlingen individuellt, i par, familjevis eller som en grupp. Deltagandet är avgiftsfritt.  

Deltagarna i serien ska före tävlingen fylla i anmälningsblanketten på webbplats 

https://ilmailumuseo.fi/vantaanfotomaraton/ senast torsdagen den 9 september 2021. Anmälan 

öppnar onsdagen den 18 augusti 2021. 

Efter att du godkänt reglerna och anmält dig skickas en länk till din e-postadress. Med länken kan du 

ladda upp bilderna under ditt eget eller gruppens namn i den molntjänst arrangören använder. 

  

Utrustning    

Tävlingsdeltagarna kan ta bilder med digitalkamera, surfplatta, smartmobil eller drönare.  

   

Tidpunkt för tävlingen och tidsgränser  

Evenemanget arrangeras lördagen den 11 september 2021 kl. 9.00–21.00. 

Tävlingen kan inledas vid en självvald tidpunkt inom den tidsram som anges. Tävlingstiden slutar kl. 

21.00 och tävlingsbilderna ska inom utsatt tid skickas till arrangörerna i enlighet med anvisningarna. 

Om en deltagare inte lämnat in bilderna i tid utesluts deltagaren ur tävlingen.   

 

Bildmotiven och uppgifternas ordningsföljd  

Bildmotiven publiceras under tävlingsdagens gång på evenemangets Facebooksida, Finlands 

Flygmuseums, Vanda stadsmuseums och Vanda konstmuseum Artsis Instagramkonton samt på 

evenemangets www-sidor.  

Bildmotiven publiceras enligt följande tidtabell:  

9.00 bildmotiv 1–2   

11.00 bildmotiv 3–4  

13.00 bildmotiv 5–6  

  

I den Digitala serien deltar du med totalt sex bilder, d.v.s. en bild för varje motiv.   



Bildmotiven får behandlas fritt.  Bilderna måste dock vara tagna inom nuvarande Vanda stads 

gränser. 

Kontrollera före tävlingen att kamerans tidsinställningar är korrekta. 

Bilderna får bearbetas lätt (beskärning, kontrast, skärpa, modifiering till grånivåbild) antingen med 

kamerans/mobiltelefonens egna applikationer eller med dator. 

Godkänt bildformat är Jpeg / Jpg (Joint Photographic Expert Group). 

Bildfilerna som skickas in till tävlingen ska förses med fotografens/gruppens namn och bildmotivets 

nummer. 

  

Bedömning   

Tävlingsbilderna i den Digitala serien bedöms av en jury utsedd av Finlands Flygmuseum, Vanda 

stadsmuseum och Vanda konstmuseum Artsi.   

De tre bästa bildserierna premieras. Dessutom kan juryn bevilja ett specialpris för en exceptionellt 

lyckad enskild bild.   

Vinnarna i den Digitala serien publiceras torsdagen den 16 september 2021.  

  

Fotografers och avbildade personers rättigheter 

Genom att delta i tävlingen försäkrar varje deltagare att hen själv skapat det fotografi som lämnats 

till tävlingen och att eventuella avbildade personer som kan identifieras gett sitt samtycke till bilden 

och till nyttjandet i tävlingen i enlighet med dessa regler och gällande lagstiftning avseende 

personuppgifter. 

Fotografen kvarhåller upphovsrätten till bilderna. Arrangörerna förbehåller sig dock rätten att utan 

separat ersättning publicera bilder som inlämnats till tävlingen för marknadsföringsändamål som 

anknyter till tävlingen Fotomaraton eller vid andra evenemang i liknande kontexter i framtiden. Vi 

kontaktar fotografen om något av de museer som arrangerar tävlingen vill inkludera en bild som 

tagits för tävlingen i sina samlingar. 

  

Arrangörernas skyldigheter och rättigheter 

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att följa tävlingens regler samt arrangörernas 

beslut. Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i reglerna genom att meddela om detta på 

sina webb- och Facebooksidor. 

Arrangörerna har rätt att publicera vinnarna med förnamn, efternamn och ort i 

tävlingsarrangörernas egen kommunikation. 

  

  

INSTAGRAMSERIEN 



 

Deltagande  

 

Du kan delta i tävlingen via ett personligt offentligt Instagramkonto. Deltagandet är avgiftsfritt. Ingen 

förhandsanmälan krävs för deltagande i serien. 

Bilderna som deltar i tävlingen ska före evenemangets slutklockslag laddas upp på Instagram under 

hashtag #vantaanfotomaraton och till exempel #2motiv (nummer och motiv). Bilden måste 

publiceras offentligt och ska alltså kunna ses av alla Instagramanvändare. 

  

Utrustning 

Du deltar i serien via ditt eget personliga Instagramkonto. Bilderna kan tas med digitalkamera, 

surfplatta eller smartmobil. 

  

Tidpunkt för tävlingen och tidsgränser  

Evenemanget arrangeras lördagen den 11 september 2021 kl. 9.00–21.00. 

Tävlingen kan inledas vid en självvald tidpunkt inom den tidsram som anges. Tävlingstiden slutar kl. 

21.00, inom vilken tid tävlingsbilderna med ett eller flera motiv ska publiceras på Instagram i 

enlighet med anvisningarna. 

  

Bildmotiven och uppgifternas ordningsföljd  

Bildmotiven publiceras under tävlingsdagens gång på evenemangets Facebooksidor, Finlands 

Flygmuseums, Vanda stadsmuseums och Vanda konstmuseum Artsis Instagramkonton samt på 

evenemangets www-sidor.  

Bildmotiven publiceras enligt följande tidtabell:  

 9.00 bildmotiv 1–2 (# och #) 

11.00 bildmotiv 3–4 (# och #) 

13.00 bildmotiv 5–6 (# och #) 

  

Du kan delta i Instagramserien med det antal bilder du önskar och det är därmed inte nödvändigt att 

fotografera en hel serie. Bildernas antal har inte heller begränsats enligt motiv eller per deltagare. 

  

Bildmotiven får behandlas fritt. Bilderna måste dock vara tagna inom nuvarande Vanda stads 

gränser. 

  



Bilderna får bearbetas lätt (beskärning, kontrast, skärpa, modifiering till grånivåbild) antingen med 

kamerans/mobiltelefonens egna applikationer eller med dator. 

  

 

Bedömning  

Bilderna i Instagramserien bedöms inte utan bland deltagarna i samtliga motivkategorier delas det ut 

priser. De som vunnit pris kontaktas torsdagen den 16 september 2021. 

  

Fotografers och avbildade personers rättigheter 

Genom att delta i tävlingen försäkrar varje deltagare att hen själv skapat det fotografi som lämnats 

till tävlingen och att eventuella avbildade personer som kan identifieras gett sitt samtycke till bilden 

och till nyttjandet i tävlingen i enlighet med dessa regler och gällande lagstiftning avseende 

personuppgifter. 

  

Fotografen kvarhåller upphovsrätten till bilderna. Arrangörerna förbehåller sig dock rätten att utan 

separat ersättning publicera bilder som inlämnats till tävlingen för marknadsföringsändamål som 

anknyter till tävlingen Fotomaraton eller vid andra evenemang i liknande kontexter i framtiden. Vi 

kontaktar fotografen om något av de museer som arrangerar tävlingen vill inkludera en bild som 

tagits för tävlingen i sina samlingar. 

  

Arrangörernas skyldigheter och rättigheter 

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagaren att följa tävlingens regler samt arrangörernas 

beslut. Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i reglerna genom att meddela om detta på 

sina webb- och Facebooksidor. 

Arrangörerna har rätt att publicera vinnarna med förnamn, efternamn och ort i 

tävlingsarrangörernas egen kommunikation. 


