Var med i bibliotekets
fototävlingar!
I höst kommer vi ha två fototävlingar parallellt med en fotoutställning som kommer
att visas på biblioteken i Skillingaryd och Vaggeryd.

Tävling 1: UTMANING: X-YEAR
·
·
·

Hitta ett gammalt foto
Åk till samma plats
Ta ett nytt foto som liknar det gamla

Tävling 2: SMULTRONSTÄLLEN
·
·

Fota din favoritplats
Berätta varför det är ditt smultronställe

Tävlingsregler:








Fotona ska vara tagna i Vaggeryds kommun, helst en plats som är allmän och
går att känna igen.
Lämna in foton till biblioteken senast 30 oktober.
Bilderna kommer att vara en del av en fotoutställning som påbörjas den 26
augusti och som kommer visas fyllas på allteftersom bidragen kommer in.
4 november-29 november kan alla få rösta fram sina favoriter. Vinnarna får
fina priser.
Om bilderna inte är digitala kan du få hjälp på biblioteket att scanna in
fotografierna.
Du får vara anonym på utställningen, men du måste lämna kontaktuppgifter
till biblioteket ifall du skulle vinna tävlingen så vi kan kontakta dig.
Du får vara med i båda tävlingarna, men endast en gång i varje tävling.

TÄNK PÅ:




Tävlingarna är för alla åldrar, men är du under 18 år måste du ha
godkännande av vårdnadshavare.
Du är ansvarig att se till att fotograf samt personer på fotona har gett sitt
godkännande att delta i tävlingen.
Biblioteket kommer att använda fotona i utställningen samt kommer att
använda fotona efteråt i tävlingen som en del i den lokalhistoria samlingen.

Tävlingarna är en del i projektet VingRot och Erasmusprojeket Cultural Heritage där
syftet är att synliggöra lokalhistoria på olika sätt. Läs mer på vingrot.wordpress.com

Fototävling
Jag är med i följande tävling:
Utmaning: X-year
Det är ____år mellan mina bilder.
Fotografiet är taget på följande ställe i kommunen:
_________________________________________________________________________________
Smultronställen
Foto är taget år_____________
Fotografiet är taget på följande ställe i kommunen:
_________________________________________________________________________________
Text till Smultronställen (cirka 3-5 meningar)
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Jag har tagit fotografierna själv/får använda fotografierna
Fotografen/fotografernas namn:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Jag är med på fotografierna/har godkänt av personerna på bilderna att
använda fotografierna
Jag är under 18 år: __________ år gammal.
Min vårdnadshavare godkänner att jag är med i tävlingen:
Vårdnadshavarens namnteckning:
__________________________________________________________________________
Jag vill vara anonym på utställningen.
Jag godkänner att fotona och min text sparas på bibliotek som en del i den
lokalhistoriska samlingen.
Kontaktuppgifter:
Namn: ___________________________________________________________________________
Epost/Mobil: _____________________________________________________________________

