
FOTOTÄVLING PÅ TEMAT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I RYSSLAND!  

Hur deltar du?  

 För att tävla, skicka in dina bästa fotografier som belyser mänskliga rättigheter i Ryssland till 

fototavling@ostgruppen.se Ange ditt namn och mailadress samt detaljerna om fotot enligt nedan.  

 Skriv var och när fotot är taget, vilken titel du gett fotot och hur det kan kopplas till mänskliga 

rättigheter i Ryssland. Temat kan tolkas brett och fotona behöver inte vara tagna i Ryssland. 

 

Om bilden du skickar in: 

 När du skickar in bilden/bilderna medger du att inskickade bilder, utan ersättning till fotografen, får 

användas av Östgruppen i vårt dagliga arbete samt publiceras på Facebook och tryckas upp till en 

fotoutställning vid Östgruppens 10-års-jubileum.  

 Du måste själv ha tagit bilden och äga rättigheterna till de bilder du skickar in. 

 Östgruppen har rätt att refusera bilder som inte anknyter till aktuellt tema eller som anses stötande. 

 Bilden skall vara i jpg- eller bmp-format. Tänk på att det skall vara hög upplösning på bilderna så att de 

fungerar för tryck. Efterbehandling i t.ex. Photoshop är tillåtet.  

 Max fem foton per person. 

 

Tävlingsperiod:  

 23 maj – 22 aug 2014. Mellan den 8-12 september ligger bidragen ute för omröstning på Facebook. 

Båda vinnarna presenteras den 12:e september. Bidrag som kommer in efter den 22 augusti kommer ej 

att godkännas. 

 

Om vinnare och vinstpriser: 

 Tävlingen har två vinnare. En vinnare utses av juryn, den andra vinnaren utses genom en omröstning 

på Facebook. Samma bidrag kan vinna båda priserna.  

 Juryn består av såväl professionella fotografer som människorättsförsvarare och de kommer att välja 

ut de bidrag som bäst gestaltat begreppet mänskliga rättigheter i Ryssland på bild. 

 Juryn kommer även att välja ut de 10 bästa bidragen som läggs upp på Facebook för omröstning om 

vilket foto som får ”publikens pris”. Det foto som fått flest ”gilla” vinner.  

 Juryvinnaren vinner fotoboken ”White Sea, Black Sea” av fotografen Jens Olof Lasthein. Värde ca 1000 

Sek. 

 Vinnare i Facebook-omröstningen vinner en prenumeration av tidningen FOTO. Värde ca 500 Sek.   

 Juryns beslut och resultat i omröstningar kan ej överklagas. 

 

Vem får delta? 

 Tävlande måste vara minst 16 år. 
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