REGELVERK FÖR SAAF:S
ASTROFOTOTÄVLING 2022
Grundvillkor
- Genom att skicka in ett bidrag samtycker du som deltagare till samtliga nedanstående
tävlingsregler.
- SAAF-listan definierar de 40 objekt och fenomen man kan tävla med. Inga andra motiv
godkänns som bidrag. SAAF-listan hittar du på: www.saaf.se/saaf-listan.
- Vem som helst som är folkbokförd i Sverige får delta i tävlingen förutom
aktiva yrkesfotografer, eller de som är involverade i tävlingens organisation,
exempelvis medlemmar i SAAF:s styrelse, tävlingens jury och representanter för
samarbetspartners.
- Alla tävlande har samma möjlighet att vinna 1:a—3:e-pris, även en junior.
- Enbart de som uppfyller kriterierna för junior, kan vinna juniorpriset.
- Professionella teleskop eller fjärrteleskop i andra länder är ej tillåtna att använda.
- I övrigt är allt från hålkamera eller handhållen mobil till mer avancerade
amatörteleskop tillåtna.
Tävlingsperiod
- Tävlingsperioden löper under hela 2022. Du kan ha fotograferat dina bilder när som
helst under året. Sista inlämningsdag är 2022-12-31.
Bidrag
- Ett bidrag definieras som en bild inklusive en bildberättelse samt bildinformation (se
följande punkter).
- Bildinformation ska vara: Motiv ur SAAF-listan som syns i bild, Fotografens Förnamn
och Efternamn, Plats varifrån bilden är tagen, Datum och Tid.
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- Bildberättelse ska vara: En text där du som tävlar motiverar bilden genom att berätta
varför du fotograferat just det valda motivet.
- Bilder: ska lämnas i jpeg-format, längsta sida ska vara minst 2400 pixlar.
- Ett bildbidrag får inte vara ett montage eller kollage av olika objekt och delbilder
som inte hör samman i verkligheten. Vid eventuell förfrågan från juryn, ska deltagaren
omgående skicka in original eller RAW-fil för den bild eller de bilder som ingår i bidraget.
- Bilden får dock vara sammansatt av delexponeringar som sedan stackas och bearbetas.
- Teckningar, målningar eller grafik godkännes ej, bilden får heller inte vara manipulerad
med hjälp av dessa tekniker.
- Bildvinkel och komposition är fritt; du väljer själv om du till exempel vill ha med
landskap och personer i din bild — det enda kravet är att dina valda motiv från SAAFlistan är synliga.
Ansvar
- De bidrag som lämnas in till tävlingen får inte tidigare varit publicerade eller publiceras
innan vinnarna av tävlingen är utlysta. (Publicerad avser via nyhetsbyrå, bildbyrå, digital
eller tryckt massmedia, webbsida, blogg, sociala nätverk eller forum.) Skulle detta ske,
stryks dessa bidrag ur tävlingen på grund av att den tävlandes identitet räknas som röjd
inför juryn.
- Av samma anledning diskvalificeras ett tävlingsbidrag där den tävlande röjer sin
identitet i sin bildberättelse eller använder logotyp, namn eller vattenstämpel.
- Vi litar på att alla deltagare har fått samtycke från sin förälder eller vårdnadshavare
om de understiger åldern av 18 år. Vid eventuell vinst kommer föräldrar eller
vårdnadshavare att kontaktas för att bekräfta sitt samtycke.
- Genom att du lämnar in ett bidrag garanterar du samtidigt att du är upphovsperson och
ensam upphovsrättsinnehavare för bilden.
- Om SAAF, dess samarbetspartners till tävlingen, eller någon mediepartner får anspråk
mot sig på grund av tävlandes brott mot denna garanti, kommer tävlanden att behöva
kompensera dem till fullo för eventuella förluster och kostnader på grund av dessa
anspråk.
Inlämning
- Inlämning sker genom att mejla bidrag till: astrofoto40@saaf.se.
- Du som är under 21 år skickar in dina bidrag till astrofoto40junior@saaf.se för att
även ha möjligheten att kunna bli utsedd till bästa junior. För att kunna delta som junior
behöver du också ange din ålder.
- Om du använder de klickbara länkarna på tävlinssidan så genereras automatiskt ett
mejl med de uppgifter du behöver fylla i.
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- En enskild tävlingsdeltagare kan lämna in max 3 bidrag.
- Om fler än 3 bidrag lämnas in ogiltigförklaras tävlandens samtliga inlämnade bidrag.
- En enskild fotograf kan inte bli nominerad eller vinna med mer än ett av sina bidrag.
- Du som tävlar ansvara för att du är upphovsrättsinnehavare och den som har tagit
bilden.
- Tävlanden ansvarar för att lämna fullständigt och korrekt för- och efternamn i
samband med inlämning för att bidraget ska vara giltigt.
Bedömning
- SAAF har satt samman en jury för att ta fram nomineringar och utse de vinnande
bidragen. Juryn består av medlemmar med stor erfarenhet inom amatörastronomi,
astrofoto och naturfoto. Deras beslut är slutgiltigt.
- Juryn kommer att bedöma tävlingsbidragen utifrån följande kriterier: I första hand
kreativitet, originalitet och komposition samt beaktande av tävlingsbidragets beskrivning.
I andra hand teknisk kvalitet och bearbetning.
- Bedömningen är blind, alla bidrag anonymiseras av tävlingskoordinatorn
efter inlämning. Varje bidrag innehåller bild samt bildberättelse kopplat till ett
tävlingsnummer. Juryn har därmed ingen möjlighet att se vem som har tagit bilden.
- Av samma anledning diskvalificeras även bidrag där den tävlande röjer sin identitet på
andra sätt, till exempel genom publicering eller i sin bildberättelse. Se under Ansvar
ovan.
Publiceringsrätt
- SAAF förbehåller sig rätten att publicera de 10 nominerade bidragen inklusive vinnarna
i sina egna medier och marknadsföringskanaler såsom sociala medier.
- Deltagare kommer att behålla upphovsrättigheter till sina inskickade bilder och
kommer därför att behålla rättigheterna att sälja sina bilder eller bevilja licenser till
andra parter efter det att utställningen är avslutad.
- Genom att deltaga ger upphovsrättsinnehavaren SAAF och dess samarbetspartners för
tävlingen rätt att publicera och beskära bilderna för användning i utställning samt media
och trycksaker kopplade till tävlingen, och detta utan att ersättning utgår.
- Upphovsrättsinnehavaren kommer att krediteras, närhelst det är möjligt, när bilden
används och publiceras av SAAF och dess samarbetspartners. Även om SAAF alltid
kommer att tillhandahålla rätt information till tredje part (till exempel press och media),
kan vi inte ta ansvar för eventuella fel hos tredje part.
- Besöksfotografering är tillåtet i utställningar, bilder kan därför komma reproduceras
och distribueras över hela världen via tredje parts sociala medier. SAAF ansvarar
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inte för besöksfotografering och dess eventuella resultat i reklam-, press- och
marknadsföringsmaterial (inklusive sociala medier).
Hantering av personuppgifter
- SAAF kommer att samla in personuppgifter om deltagare vid registreringen (namn och
e-post, enligt bidragskrav ovan).
- Tävlanden ansvarar för att lämna fullständigt och korrekt för- och efternamn i
samband med inlämning för att bidraget ska vara giltigt.
- Personuppgifterna gallras efter det att tävlingen och utställningen avslutats.
- Den som tävlar kan begära åtkomst till sina personuppgifter eller korrigera eventuella
felaktigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till: claes.martinsson@saaf.se.
- För- och efternamn kommer att publiceras på de som nomineras inklusive de slutgiltiga
vinnarna.
- Genom att delta i tävlingen godkänner tävlanden användningen av sina personuppgifter
som beskrivs här ovan.
Organisation
- Tävlingsansvarig och juryordförande: Christian Bergquist, christian.bergquist@saaf.se
- Tävlingskoordinator: Claes Martinsson, claes.martinsson@saaf.se (Anonymisering av
bidrag samt kontakt på vid eventuella problem vid inlämning.)
- Presskontakt och kommunikationsansvarig: Fredrik Silow, ordforande@saaf.se, nås
även på telefon: 0762-615162.
- Jurymedlemmar: Se tävlingssidan på webben för uppdaterad jurysammansättning.
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