Vänföreningen för Rosendals Trädgårds

fototävling för unga
öppen för alla upp till 17 år
1:a pris 2.000 kr 2:a pris 1.800 kr
3:e pris 1.500 kr 4:e pris 1.000 kr
5:e pris 700 kr samt 1 hederspris
Temat för 2022 års tävling & utställning:

trädgården

- en oas för alla!
Du har hela sommarlovet på dig att åka till
Rosendals Trädgård och fotografera.
Senast 8 september vill vi ha dina foton.
Alla bidrag ställs ut på Rosendals Trädgård
med vernissage 25 september kl. 12.
Tävlingsvillkor och information finns på

www.rosendalstradgard.se

tävlingsregler:
- tävlingen är öppen för alla upp till 17 år
- tävlande bild ska vara tagen på plats på Rosendals Trädgård
- bilder skall utgå från/ tolka temat & varje bild ges en titel:
TRÄDGÅRDEN – EN OAS FÖR ALLA
- du får skicka in max 3 bilder
- bidrag lämnas in på fotopapper minst 18x24 cm, svartvitt/ färg,
- baksidan av varje foto märks med titel, namn, ålder på fotografen,
telefonnummer, mejl samt adress
- varje bild ska ha en titel och uppgift om var i trädgården det är taget

INLÄMNING:
- märk kuvertet ”Fototävling” och skicka med post till adressen:
Vänföreningen, Rosendals Trädgård, Rosendalsterrassen 12, 115 21
Stockholm Obs! Vi har inte möjlighet att ta emot rekommenderade brev.
eller lämna in kuvertet i Gårdsbutiken på Rosendals Trädgård.
- tävlande bidrag måste vara hos Vänföreningen senast 8 september 2022
- insända foton kan endast återfås om fullt frankerat svarskuvert bifogas
- frågor om fototävlingen: vanforeningen@rosendalstradgard.se

Vernissage och prisutdelning:
- alla deltagare bjuds in till gemensam vernissage med pris- och
diplomutdelning den 25 september kl. 12.
- vinnare utses av Rosendals Vänföreningens styrelse och vinnare
meddelas före vernissagen.
- resultatet kan inte kan överklagas,
- vinnande bilder kan komma att publiceras i samband med tävlingen i
sociala medier och på www.rosendalstradgard.se

