PEFC Photo Contest 2020

1. Om konkurrencen
1.1. Konkurrencen ”TætPåSkoven – tæt på PEFC” er ejet og afholdt af PEFC Danmark.
1.2. Konkurrencen er åben for alle, alt fra professionelle fotografer til skovelskere.
1.3. Formålet med denne konkurrence er at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af vores
skove - og desuden fremhæve, hvorfor det er vigtigt, at vi forvalter dem bæredygtigt. Alt
dette sker gennem smukke billeder af vores skove og de mennesker som bor, arbejder og
færdes i dem.
1.4. Konkurrencen er gratis at deltage i.
1.5. Datoer
1.5.1. Konkurrencen starter den 22. april 2020.
1.5.2. Konkurrencen slutter den 5. juni 2020.
1.5.3. Vinderne vil blive offentliggjort den 19. juni 2020.
2. Vilkår for deltagelse
2.1. Billeder kan uploades gennem Instagram ved at bruge hashtagget #TætPåSkoven2020
2.2. Ved deltagelse gennem Instagram skal hashtagget #TætPåSkoven2020 bruges.
2.3. Hver person kan deltage med så mange billeder, der ønskes.
2.4. Deltagelse skal ske digitalt.
2.5. Det uploadede billede må ikke overstige 10MB og anbefales at være mindst 1600 pixels på
den længste led.
2.6. Alle billeder skal være uploadede senest ved midnat den 5. juni 2020.
2.7. Billeder må ikke indeholde vandmærker, kanter eller signatur.
2.8. Sort/hvid billeder er tilladt.
3. Kvalifikation
3.1. Konkurrencen ”TætPåSkoven – tæt på PEFC” er åben for alle, med undtagelse af alle som er
associeret med konkurrencen inklusiv PEFC Danmarks medarbejdere (og deres familier),
bestyrelsesmedlemmer og dommere.
3.2. Deltageren skal være den, som har copyright på billedet.
3.3. Billeder må ikke have licenser eller have tilbøjeligheder til at konflikte med konkurrencen.
3.4. Det er deltagerens ansvar at sikre, at alle de nødvendige tilladelser er overholdt fra enhver
person, som optræder på billedet.
4. Etik
4.1. Deltagere har ret til at lave digitale justeringer, der opretholder integriteten af billedet.
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4.2. Det er ikke tilladt at foretage fysiske ændringer i billedet. Du må eksempelvis ikke tilføje
eller fjerne planter, objekter, dyr, mennesker, landskaber eller dele af dyr, planter,
mennesker eller landskab.
4.3. Accepterede digitale justeringer inkluderer dodging og burning, ændringer i tone og
kontrast og beskæring, samt HDR-teknikker, panoramaer og fokus stabling.
4.4. Hvis det skønnes, at billedet ikke følger restriktionerne for digital manipulation, forbeholder
PEFC sig ret til at diskvalificere ethvert billede.
4.5. Et billede vil blive afvist, hvis det viser sig, at billedet er taget på en sådan måde, at
dyrevelfærd eller love og bekendtgørelsen om dyreliv er blevet overtrådt; beskyttede arter
er blevet kompromitteret; eller billedet ellers er taget på en uansvarlig måde.
5. Bedømmelse
5.1. De vindende bidrag vil blive udvalgt af et dommerpanel bestående af Palle Thomsen, Adm.
direktør Danske byggecentre, Morten Thorøe, Sekretariatsleder PEFC Danmark samt sidste
års vinder af den danske fotokonkurrence Louise Sofia Weir.
5.2. Alle bidrag vil blive bedømt anonymt.
5.3. Dommerne forbeholder sig retten til ikke at udnævne en vinder, hvis ingen af de deltagende
overholder de krævede standarder.
5.4. Beslutningen af dommerne er endelig og ingen korrespondance vil blive indgået.
5.5. Den internationale pris for ”PEFC Fotograf of the Year Award 2020” vil blive tildelt det
billede, som vurderes til at være det mest interessante og kreative.
6. Vinderne
6.1. Vinderne vil blive offentliggjort den 19. juni 2020 på www.pefc.dk
6.2. De vindende billeder vil bestå af første, anden og tredjepladsen.
6.3. De tre bedste billeder vil indgå i den internationale ”PEFC Fotograf of the Year Award 2020”.
7. Præmier
7.1. Generel information
7.1.1. Ingen præmier kan overdrages.
7.1.2. PEFC forbeholder sig retten til at erstatte hele eller en del af enhver forskrevet
præmie med et alternativ af samme pengeværdi (men deltageren har ingen ret til at
kræve dette).
7.1.3. Der skal gøres krav på præmien inden for et år fra vindere af konkurrencen bliver
annonceret ellers vil disse blive annulleret.
7.2. Nationale præmier
7.2.1. 1. Gavekort på 2000 kr. til PhotoCare
2. 2 billetter til Udsigtstårnet i Camp Adventure parken, værdi 250 kr.
3. Et skærebræt fra WildWood i PEFC certificeret træ.
7.2.2. PEFC Danmark står for forsendelse af præmier til vinderne
7.3. Internationale præmier
7.3.1. Vinderen af ”PEFC Fotograf of the Year Award 2020” får en rejse til Dublin, Irland for
at deltage i PEFC Forest Certification Week 2020, eller en kontant præmie på 2000
CHF. (ca. 13.000 kr.)
7.3.1.1. Turen til Dublin omfatter en tur/retur flybillet for én person (økonomiklasse),
fem nætter på et udvalgt hotel (8.-13. november 2020) samt deltagelse ved
PEFC-receptionen torsdag den 12. november 2020. PEFC vil dække op til 2000
CHF (ca. 13.000 kr.) af de samlede rejseudgifter.
7.3.1.2. Deltagere skal være 18 år eller ældre for at være berettiget til turen til Dublin.
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7.3.1.3.

Vinderen af ”PEFC Fotograf of the Year Award 2020” vil blive annonceret i
løbet af ”PEFC Forest Certification Week 2020”. Vinderen vil blive informeret
den 31. august 2020.
7.3.2. De 12 bedste billeder vil blive offentliggjort under ”PEFC Forest Certification Week
2020” i Dublin, i november 2020 og potentielt andre steder rundt om i verden i hele
2020/2021.
7.3.3. De 12 højest placerede billeder vil også blive præsenteret i PEFC’s "Experience
Forests, Experience PEFC" kalender 2021.
8. Ophavsret og brug
8.1. Deltageren fastholder ophavsretten til de billeder som indsendes.
8.2. Ved at deltage i konkurrencen, giver deltageren PEFC en ikke-eksklusiv, licens-fri, en
permanent licens til at reproducere, offentliggøre og meddele offentligheden og udstille
deres billede(r) og kopier af deres billede(r) i alle medier i hele verden i relation til
organisationen, inkluderet, men ikke begrænset til enhver brug i forbindelse med:
8.2.1. Inklusiv på www.pefc.org og andre PEFC hjemmesider, hjemmesider for PEFC
medlemmer, sociale medier og nyhedsbreve.
8.2.2. Inklusiv i salgsfremmende, presse og marketingmateriale (som avisartikler og
brochurer) i forbindelse med PEFC og dens medlemmer.
8.2.3. Fremvisning i udstillinger.
8.3. Et hvert fotografi, som bruges af PEFC indeholder en kreditlinje i (f.eks. © fotografens
navn). Enhver fejl ved promovering af lignende kreditlinje skal ikke anses for at være et
brud, så længe PEFC bruger sine rimelige bestræbelser på at rette lignende fejl indenfor en
rimelig periode fra datoen for meddelelsen af fejl.
8.4. PEFC forbeholder sig ret til at beskære billeder, hvis nødvendigt.
8.5. Deltagere kan kontaktes for at forhandle brugen af billede på varemærket varer i (fx
plakater, print).
8.6. Deltageren er ansvarlig for ethvert krav fra en tredjepart mod indsendelse.
9. Ansvarsfraskrivelse
9.1. Oplysningerne i disse vilkår og betingelser er korrekte, men PEFC forbeholder sig ret til at
ændre det uden forudgående varsel. Ved at deltage i konkurrencen, vil deltageren blive
anset for at have accepteret at være bundet af disse vilkår og betingelser. Ethvert brud på
disse vilkår fra en deltager vil ugyldiggøre deres deltagelse. Hvis der er opstået et brud, men
opdages efter tildelingen af en præmie, så vil arrangørerne kræve tilbagelevering af denne
gevinst.
10. Beskyttelse af data
10.1. De personlige data for deltagerne vil blive forvaltet af ejerne i overensstemmelse med
principperne i dansk og europæisk lovgivning, der er gældende på området.
10.2. Ejerne vil indsamle personlige oplysninger om deltageren (og deltagerens forældre/værge
hvis relevant) på tidspunktet for registreringen, og andet som anses som relevant i
forbindelse med administration af konkurrencen og/eller associerede aktiviteter.
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