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LEVENDE LANDBRUK
I ALVDAL OG TYNSET KOMMUNER
Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset inviterer til fotokonkurransen
”Levende landbruk i Alvdal og Tynset kommuner”. Vinnerne får hver
sin smakfulle forundringspakke med kortreist lokalmat. Vinnerbildene
vil bli stilt ut i ei fotoutstilling på bibliotekene i Alvdal og Tynset.
Kanskje blir det ditt bilde som får smykke veggen på landbrukskontoret
på Alvdal?
Vi ønsker oss mange flott bilder som illustrer det levende landbruket
vi har i Alvdal og Tynset, innen temaene:
1.
2.
3.

Gårdbrukere i arbeid
Tips: Traktorarbeid, fjøsstell, sesongarbeid, setring mm.
Aktivt skogbruk
Tips: Vis drifta av skogen vår: planting, rydding av skog, hogstmaskiner, manuell hogst mm.
Bruk av utmarka vår
Tips: Jakt, fiske, beitedyr, bærplukking, turbilder mm.

Send oss bilder du har tatt med mobil eller et digitalkamera. Dersom du
sender bildet direkte fra din mobil, må du huske å angi at bildet sendes
i opprinnelig størrelse.
Frist for å levere bilder er 1. november 2020.
Bilder sendes til: mariann.totlund@alvdal.kommune.no
Juryen består av ordfører i Tynset, Merete Myhre Moen, ordfører i
Alvdal, Mona Murud, og representanter fra faglaga i Alvdal og Tynset
kommuner.
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Konkurranseregler
• Fotokonkurransen er åpen for alle.
• Frist for innsending av bilder er 1. november 2020. Bilder som
sendes inn etter innleveringsfrist blir ikke med i konkurransen.
• Hver deltaker kan delta med flere bilder. For hvert bilde øker
vinnersjansen!
• Bildene skal illustrere det levende landbruket i Alvdal og Tynset.
• Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert.
• Innsender må oppgi navn, epostadresse og telefonnummer.
• Bilder skal merkes med stedsnavn og eventuelt navn på personer
som er med på bildet.
• Bildene bør være i så stor oppløsning som mulig, helst minimum
2000 bildepunkter (piksler) i høyde/bredde. Bildeformatet bør
være JPEG.
• Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.
• Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som
arkiveres i Alvdal og Tynset kommuners fotoarkiv.
• Ved bilder av barn under 15 år må foreldre samtykke på barnets
vegne.
• Kommunene forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene
i forbindelse med omtale av konkurransen, samt bruke de
premierte bildene i kommunenes egne kommunikasjonskanaler.
Eventuelle ønsker om ytterlig bruk vil avtales direkte med
fotografen.

