
FOTOKONKURRANSEN 

Fullstendige regler 

Norilco og Blærekreftforeningen ønsker å fremme kunnskap om urostomi i sin fulle bredde. I den 

anledning arrangerer vi en fotokonkurranse. 

Tema: Tema for bildene skal være «#urostomi» med en forklarende eller illustrerende undertittel 

som fotografen velger selv. Undertittelen angis i filnavnet på denne måten:  

#urostomi_undertittel 

Eksempler: #urostomi_bålkos; #urostomi_nedtur; #urostomi_grafisk; #urostomi_jul eller hva som 

helst som karakteriserer bildet eller tanken bak. 

Deltagere: Konkurransen er åpen for alle, både profesjonelle og amatører. Styremedlemmer i hver av 

foreningene samt jurymedlemmer og deres familie kan ikke delta. Den som oppgis som fotogaf må 

ha alle kopi- og eiendomsrettigheter til bildet. Bildet kan ha vært publisert/offentliggjort før, men kan 

ikke være nedlastet/kopiert fra internett fra en åpen kilde eller en kommersiell fotobank. Alle 

konsekvenser – krav om erstatning osv. - for å bryte denne regelen bæres av innsender. Foreningene 

frasier ser ethvert ansvar for økonomisk tap, fysisk eller psykisk skade eller andre ulemper, inkludert 

krav som fremmes etter at vinnerne er offentliggjort, som følge av offentlig bruk av bildene. Premier 

som er delt ut vil bli tilbakekalt og bildet fjernet fra publikasjonsplattformer der det er mulig. 

Kontakt med finalister og annonsering av vinnere: Alle finalister vil bli kontaktet via den 

epostadressen som oppgis ved innsending. Vinnere vil bli annonsert på Urostomikonferansen i Oslo 

28. september 2018.  

Hvordan melde seg på/innsending: Bilder sendes inn via epostadressen  

urostomi2018@gmail.com 

Frist: 1. september kl. 12.00 

Hver innsending må inneholde kontaktinfo som angitt nedenfor. Bilder som ikke følges av 

kontaktinfo til innsender eller fotograf, blir oppfattet som foreningenes opphavsrett og eiendom og 

kan brukes fritt av disse. Frist for innsending er 1. september 2018 kl. 12.00. Vi tar ikke ansvar for 

tekniske problemer med opplasting pga. kø i systemet eller andre forhold relatert til 

dataoverføringer etc., så vær ute i god tid. I eposten må det oppgis  

• fotografens navn, adresse, telefonnummer og epostadresse,  

• navn og kontaktinfo til evt. identifiserbare modeller, og  

• evt. kunsternavn/kallenavn som skal brukes ved offentliggjøring, se pkt. om personvern. 

mailto:urostomi2018@gmail.com


Antall bilder: Hver deltager kan sende inn opptil 5 bilder. Hvert bilde må være i JEPG eller JPG-

format. Alle typer teknisk utstyr kan brukes, og alle typer redigering/bearbeiding av bildene tillates. 

Juryering: Juryen som består av styrelederne i hhv. Norilco og Blærekreftforeningen, Malin Svinndal, 

Bente Løkås og Ranveig Røtterud fra arbeidsgruppa for Urostomiløftet, samt to fotokyndige: Jarl 

Naglestad og Tore Johan Brevik, vil først foreta en utvelgelse av de 20 beste bildene før disse går til 

finalen. Alle finalebildene vil bli utstilt/vist på Urostomikonferansen den 28. sept. Juryen vil vurdere 

bildene iht. både teknisk, kunstnerisk og idemessig kvalitet. Vi forbeholder oss retten til å 

reprodusere bilder som er sendt inn i en ikke god nok teknisk kvalitet eller høy nok oppløsning, men 

hvor juryen mener ideen bak bildet er god, ved hjelp av en kyndig fotograf dersom ikke fotografen 

selv kan bistå. 

Premier:  

• 1. premie er et gavekort med Hurtigruten på 5000 kr 

• 2. premie er en Samsung Galaxy S9  

• 3. premie er en kasse med 5 kg assortert hjortekjøtt, gave fra Norsk Hjortesenter 

Rettigheter: Opphavsrett eller eiendomsrett til ethvert bilde som sendes inn forblir hos den 

respektive fotograf. I den utstrekning loven tillater, gis ved innsending Norilco og 

Blærekreftforeningen, hver for seg eller sammen, eksklusive, royaltyfrie og ugjenkallelige, 

verdensomspennende rettigheter til å vise, poste, kopiere, skrive ut eller på annen måte bruke de 

innsendte bildene, i original form eller redigert på noen måte, i alle foreningenes eller tredjeparts 

nettsteder, e-post, kataloger, plakater, annonser eller artikler i magasiner eller aviser, bøker, 

utstillinger og reklamemateriale på papir eller nett, globalt under konkurransen og i en periode på 5 

år etter at konkurransen er over. Norsk lovgivning gjelder for behandling av opphavsrett til 

bildeoppføringer. Fotografens navn skal alltid oppgis. Bilder som offentliggjøres må ikke inneholde 

vannmerker eller andre eiendomsangivelser. Bildene skal aldri vises i en sammenheng eller på en 

måte hvor fotograf eller modell føler seg nedverdiget eller på noen måte respektløst eller uverdig 

behandlet. Tvistemål fremmes for Forliksrådet i Oslo. 

Personvern: Alle innsenderes navn og kontaktinformasjon gjøres tilgjengelige kun for juryen og 

foreningenes administrative personale. Kun navnet på finalistene blir publisert. Selv om juryen må 

kjenne fotografens fulle navn og kontaktinformasjon, er det anledning til å bruke kallenavn eller 

kunstnernavn ved offentliggjøring av bildene. I så fall må det oppgis i eposten som det aktuelle bildet 

sendes med (se pkt. om «Hvordan melde seg på/innsending»). 

Dersom bildet viser en identifiserbar person, må dennes eller foresattes tillatelse foreligge før bildet 

kan sendes inn. For de bildene som plukkes ut til finalen og viser en identifiserbar person, krever 

juryen direkte kontakt med modell(er) eller foresatt(e) for å forsikre seg om at vedkommende har 

gitt sitt informerte samtykke til offentliggjøring av bildet. 

 

Important information in English: Copyrights or ownership rights to any image submitted as an entry 

shall remain with the respective entrant. However, to the extent permitted by law, by submitting the 

entry the entrant grants Norilco/Blærekreftforeningen the full royalty free, and irrevocable, 

worldwide rights to feature, display, post, copy, print, or otherwise use the submitted images in any 



of the organization’s orthird-party websites, e-mails, catalogues, posters, magazines or newspaper 

articles, books, exhibitions, and any promotional material, globally, during the contest and for a 

period of five (5) years after the contest is over. Norwegian legislation is applicable to the treatment 

of copyrights to photo entries. 

If the subject of a photo is a person, permission must be received from that person (parent or 

guardian in the case of a minor) before the photo can be entered in the contest. 

 

 


