NSFF-GODKJENNING AV NASJONALE
KONKURRANSER
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Medlemsklubber kan hvert år søke om NSFF-godkjenning, eller patronasje, av nasjonale
fotokonkurranser.
NSFF gir godkjenning til inntil fem nasjonale konkurranser.
Hver konkurranse får et godkjenningsnummer, f.eks.: 2018/1 - 2018/5
Nasjonale konkurranser skal ikke arrangeres i tidsrom som ligger tett oppunder NM i
Foto, som er i mars og september.
Søknader skal være mottatt at av styret innen 15. november.
Søknader som blir levert etter fristen blir behandlet fortløpende så lenge det er kapasitet.
Søkerklubben blir fakturert kr. 500.- for patronatet når styret har godkjent søknaden.
Pokaler skal etter avtale med styret kunne brukes i nasjonale konkurranser mot betaling av
selvkost (kr. 700,-). Pokal nr. 1407, høyde 14 cm, med pålimt NSFF-emblem i sølv.

Søknaden skal inneholde:
• Navn på konkurransen
• Hvilke klasser konkurransen har
• Kontaktinfo og opplysninger om konkurranseansvarlig
• Nettstedsadresse
• Deltakeravgift
• Konkurransekalender
Konkurransekalender skal inneholde:
• Frist for innlevering
• Juryering bør skje innen to uker etter innleveringsfristen.
• Utsending av rapportkort bør skje innen tre uker etter juryering.
• Offentliggjøring av konkurranseresultater bør skje innen tre uker etter juryering.
• Det forventes minimum to offentlige visninger av premierte bilder.
• Utsending av diplomer og premier forventes innen seks uker.
• Katalog som PDF-fil per e-post eller DVD-katalog er et minimum.
• Katalog forventes utsendt innen 2 måneder.
•
•
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Vær oppmerksom på at søknaden skal vedlegges konkurranseregler.
Navn på jurymedlemmer skal offentliggjøres, senest når resultatene foreligger.
Medlemmer av arrangementskomiteen kan ikke sitte i juryen.
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Mangelfullt utfylte søknader eller søknader uten nødvendige vedlegg vil ikke bli
behandlet.
Overtredelser av reglene ved gjennomføring av konkurranse vil kunne påvirke senere års
søknader og vurdering av disse.
Rapport fra konkurransen som inneholder alle data om organisasjonskomite, antall
deltakere, klubbtilknytninger, antall bilder, antall premierte og aksepter skal sendes til
NSFF sammen med ett eksemplar av katalog, senest ved utsendelse av kataloger.
NSFF markedsfører konkurransen på www.nsff.no og sender ut e-post med invitasjon til
alle medlemmer.
NSFF skal ha tilsendt bilder, redaksjonell tekst og resultatlister fra arrangementer, som
kan brukes til et redaksjonelt innslag på www.nsff.no og i Fotografi.
NSFF offentliggjør resultater og vinnerbilder på www.nsff.no.
Det skal være 15-25 % premiering av innsendte bilder.
NSFF logo skal vises på invitasjonen.
NSFF konkurranseansvarlig registrerer resultatene i konkurransedatabasen.
Poengene i nasjonale konkurranser gjelder i forhold til NSFF Hederstegn og plaketter og
være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det
inneværende året.
Det blir ikke gitt poeng til nasjonale plaketter dersom arrangør ikke følger reglene.

NSFF gir poeng til plakett for oppnådde resultater i nasjonale konkurranser med NSFFgodkjenning etter følgende skala:
• Gullmedalje
5 poeng
• Sølvmedalje
4 poeng
• Bronsemedalje 3 poeng
• Hederlig omtale 2 poeng
• Antatt
1 poeng
NSFF nasjonale plaketter tildeles etter denne skala:
•
•
•
•
•
•

25 poeng
50 poeng
100 poeng
200 poeng
300 poeng
400 poeng

Bronseplakett
Sølvplakett
Gullplakett
Bronseplakett m/rød emalje
Sølvplakett m/rød emalje
Gullplakett m/rød emalje

Søknaden sendes til:
leder@nsff.no og konkurranser@nsff.no

Søknadskjema for NSFF-godkjenning
av nasjonale fotokonkurranser
Navn på konkurransen
Klasser som tilbys

Kontaktinformasjon
Navn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
E-post
Nettsted
Deltakeravgift
Konkurranseansvarlig
Navn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
E-post

Kommentar

Konkurransekalender
Frist for innlevering
Juryering

Dato

(Juryering bør skje innen to uker.)

Utsending av rapportkort
(Utsendelse bør skje innen tre uker.)

Offentliggjøring av
konkurranseresultater
(Offentliggjøring bør skje innen tre uker.)

Visning av vinnerbilder
(Det forventes minimum to offentlige visninger
av premierte bilder.)

Utsending av diplomer og premier
(Det forventes utsendelse innen seks uker.)

Utsending av katalog
(PDF-fil pr e-post eller DVD er et minimum.
Det forventes utsendelse innen to måneder.)

NSFF Pokal

Tema:

