Regelverk astrofototävling 2020/2021
Bakgrund

Rymdstyrelsen arrangerar 2020/2021 en tävling i astrofotografi för amatörer i samarbete med
Stockholms stad, Kamera och bild, Populär astronomi samt Astronomisk ungdom.
Tävlingen avgörs inom en rad föreslagna kategorier och vinnarna utses av en jury utsedd av
Rymdstyrelsen. De vinnande bidragen kommer att tryckas och ställas ut i Kungsträdgården i
Stockholm. Samtliga vinnande bilder kommer även att ingå i en digital utställning arrangerad
av Rymdstyrelsen.

Jury

Göran Strand, astrofotograf
Anna Olsson, astrofotograf
Calle Rosenqvist, Kamera och Bild
Ronnie Lindberg, Rymdstyrelsen
Mikael Ingemyr, Astronomisk Ungdom

Pris

De vinnande bidragen ställs ut i Kungsträdgården i Stockholm samt i en digital utställning på
Rymdstyrelsen.se

Regler

Nedan följer motivkategorier. Du får skicka in högst tre (3) fotografier som passar i någon av
kategorierna.
Det är inte säkert att en bild kommer väljas inom varje kategori, det får urvalet bestämma.
Alla tävlar på samma villkor och vi ser helst att kreativitet får fördel.
Föreslagna motivkategorier:
Norrsken. Aurora Borealis
Galaxer. Fotografier av rymden bortom Vintergatan, inklusive galaxer, galaxkluster och
stjärnkluster.
Vår måne. Fotografier av månen, ockultation av stjärnor och planeter. Bilder av månen vid
sidan av jordiska landskap.
Vår sol. Fotografier av solen, inklusive bilder av solen tillsammans med jordiska landskap.
Människor och rymden. Fotografier av natthimlen som inkluderar människor eller element
som visar närvaro eller inflytande hos människor.
Planeter, kometer och asteroider. Fotografier av föremål i vårt solsystem, inklusive
planeter och deras satelliter, kometer, asteroider och andra former av rymdskrot.

Landskap. Fotografier av naturlandskap, hav och stadslandskap där natthimlen eller
skymningshimlen har en framträdande roll. Stjärnspår, halos, meteorer och andra övre
atmosfäriska fenomen.
Stjärnor och nebulosor. Fotografier av rymdobjekt i Vintergatan, inklusive stjärnor,
stjärnkluster, supernovarester, nebulosor och andra inomgalaktiska fenomen.
I korthet ska bilden vara tagen i Sverige av den svenska himlen. Man får ej koppla upp sig till
teleskop utomlands. Bilden måste ha tagits av fotografen själv under perioden augusti 2020
till april 2021. Bilden/bilderna man tävlar med får inte ha varit publicerad tidigare i tidskrift
eller dagstidning. Tävlingen är öppen för alla förutom de som har fotografering som yrke. Vi
drar gränsen vid att man räknas som yrkesverksam fotograf först när foto är ens
huvudsakliga källa till inkomst.
Rymdstyrelsen tillhandahåller en plattform för att skicka in fotografierna via
Rymdstyrelsen.se

Tävlingsregler

Genom medverkan godkänns följande tävlingsregler:
1.
2.
3.
4.

Bilden måste vara tagen i Sverige under perioden 1 augusti 2020 till 30 april 2021.
Bilden får inte ha varit publicerad i tidskrift eller dagstidning tidigare.
Det är inte tillåtet att koppla upp sig till utländska webbteleskop.
Tävlingen är öppen för alla utom de som är yrkesverksamma fotografer (foto är
ens huvudsakliga källa till inkomst) eller involverade i tävlingens organisation.
Exempelvis anställda hos Rymdstyrelsen, jurymedlemmar eller
samarbetspartners.

Ansvar
1. Bilderna skickas in i lågupplöst format för urval. Tävlanden ska dock vara beredda på
att skicka in högupplösta TIFF- eller JPEG-filer i ett senare skede. Detta för att
säkerställa att bilden kan reproduceras om den väljs som ett vinnande bidrag och
kunna tryckas upp för utställningen.
2. Foton som är listade i tävlingen får inte skickas till nyhetsbyrå, bildbyrå eller media
förrän efter utställningen av vinnarna. Skulle detta ske stryks de ur tävlingen.
3. Tävlingen är öppen från den 1 februari 2021 och bidragen måste tas emot senast den
30 april 2021. Alla bidrag måste skickas online via anmälningsformuläret på
Rymdstyrelsen.se
4. 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.
5. Genom att skicka in ett bidrag samtycker varje deltagare till dessa tävlingsregler och
garanterar att de är ensam upphovsrättsinnehavare eller representant för bilden.
6. Om Rymdstyrelsen, dess samarbetspartners till tävlingen, eller 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.

Bedömning

Rymdstyrelsen har utsett en jury för att välja de vinnande bilderna. Deras beslut är slutgiltigt.
Medlemmarna i juryn kommer från en rad olika discipliner. De kommer att överväga bilder
enligt kriterier som innefattar tekniska färdigheter, konstnärliga meriter och originalitet.

Publiceringsrätt

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. Det utgår ingen ekonomisk ersättning från Rymdstyrelsen till
de vinnande fotograferna.
Upphovsrättsinnehavaren kommer att krediteras, närhelst det är möjligt, när bilden används
och publiceras av Rymdstyrelsen och dess samarbetspartners. Även om Rymdstyrelsen alltid
kommer att tillhandahålla rätt information till tredje part (till exempel press / media), kan vi
inte ta ansvar för eventuella fel hos tredjepart.
Genom att delta ger alla deltagare Rymdstyrelsen och dess samarbetspartners för tävlingen rätt
att publicera och beskära bilderna för användning i utställning samt i marknadsföring kopplat
till tävlingen.
Besöksfotografering är tillåtet i utställningar, bilder kan därför reproduceras och distribueras
över hela världen via tredje parts sociala medier. Rymdstyrelsen ansvarar inte för
besökarfotografering och dess eventuella resultat i reklam-, press- och
marknadsföringsmaterial (inklusive sociala medier).

Hantering av personuppgifter

Rymdstyrelsen kommer att samla in personuppgifter (namn och e-post) om deltagare vid
registreringen. Personuppgifterna gallras efter det att tävlingen/utställningen avslutats.
Tävlanden kan begära åtkomst till sina personuppgifter eller korrigera eventuella felaktigheter
genom att skicka ett e-postmeddelande till: rymdstyrelsen@snsa.se
Genom att delta i tävlingen godkänner tävlanden användningen av sina personuppgifter som
beskrivs här.

Tidplan

Deadline för att skicka in bidrag till tävlingen är den 30 april 2021. Utställningen kommer att
hållas i början av sommaren.
Kontakt för tävlingen
Johan Marcopoulos, kommunikationsansvarig
johan.marcopoulos@snsa.se
Jonas Appelberg, kommunikatör
jonas.appelberg@snsa.se
Projektkoordinator Tuvalie Mellin

