
Regler og retningslinjer for fotokonkurrencen ”Dit Guldborgsund” 

Hvem kan deltage: Alle børn og unge i Guldborgsund Kommune op til 20 år.  

Hvordan: Du deltager i fotokonkurrencen ved at sende dit foto til børnebiblioteket på mail:  

bibbb@guldborgsund.dk.  

HUSK at angive dit navn, din alder samt hvor og hvornår, billedet er taget.  

Hvornår: Billeder kan indsendes 1. februar til 30. marts. 

Regler for konkurrencen: 

 Billedet skal være taget et sted i Guldborgsund Kommune. 

 Billedet skal være taget i 2018 eller 2019, - det skal altså være relativt nyt.  

 Du kan kun deltage med ét foto.  

 Billedet må ikke indeholde nøgenhed eller andet, der kan opfattes krænkende.  

 Hvis én eller flere personer kan genkendes på fotoet, og hvis fotoet viser en eller flere personer 

tæt på, skal den eller disse personer have givet accept til, at du må indsende fotoet til konkur-

rencen og at vi må benytte billedet. Du skal derfor have en skriftlig tilladelse fra medvirkende 

på fotoet. Du finder tilladelsesblanketten på guldbib.dk. Husk at vedhæfte den udfyldte blanket, 

når du indsender fotoet.  

 Fotoet skal indsendes som vedhæftede filer i jpg-format – helst navngivet med dit navn + titel 
på foto. 

Ved at indsende dit foto giver du tilladelse til, at vi må printe dit billede ud og udstille det på bibliote-

ket. Billedet bliver hængende på biblioteket cirka tre uger efter vinderen er blevet trukket. 

Du giver samtidig tilladelse til, at vi må offentliggøre dit billedet samt dit navn på vores Facebookside 

og/eller Instagramprofil samt på hjemmesiden og eventuelt i trykte medier. Vi forbeholder os dog ret 

til ikke at inkludere billeder i udstillingen, hvis vi ikke vurderer det passende. 

Oplysninger og billeder til konkurrencen vil blive beholdt i tiden mens konkurrencen står på og i op til 

tre uger efter, at konkurrencen er slut, mens billederne hænger i biblioteksrummet. 

De oplysninger vi modtager vil kun blive brugt i forbindelse med konkurrencen og promoveringen 

deraf.  

Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med eventuelle kvalitetsforringelser i forbindelse med uploads 

eller print af fotos.  Erstatningskrav mod Guldborgsund-bibliotekerne på grund af fotos, der ikke over-

holder ophavsret eller regler om offentliggørelse, videresendes til den, der har indsendt fotoet. 

Kontakt børnebiblioteket, hvis du har spørgsmål til konkurrencen.  
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