BLI MED!
I forbindelse med årets TV-aksjon hvor
tema er plast i havet ønsker vi å sette
fokus på plastforsøpling i vår egen natur
i Innlandet. Ca 80% av plasten i havet
kommer fra land via vassdrag.
Årets TV-aksjon går til 4 land i Asia som
representerer ca 30% av all plast i havet.
TV-aksjonen er allikevel en ﬁn mulighet
til å bevisstgjøre og synliggjøre disse
utfordringene i vår egen region.
Del dine opplevelser av plastsøppel i naturen med oss og send inn dine beste bilder til
vår fotokonkurranse. Konkurranse arrangeres i samarbeid med Eidsiva Energi AS, Hold
Innlandet Rent og TV-aksjonen Innlandet. Finalistene er med i konkurransen om ﬂotte
premier - førstepremien i begge kategorier er kr. 5.000 og andre og tredjepremiene er
blåtannhøytalere og powerbanks.
Last opp dine bilder i arrangementet «Fotokonkurranse» på
TV-aksjonen Innlandets Facebook-side innen 8. oktober
https://www.facebook.com/TVAinnlandet/ eller send på mail til espen@tv-aksjonen.no
Regler
Det er til sammen 2 klasser: Fotografer til og med 15 år, fotografer eldre enn 15 år.
Frist for innsending av foto er 8. oktober 2020. Bilder som sendes inn etter innleveringsfrist blir ikke med i konkurransen.
Hver deltager kan sende inn maksimalt 2 bilder.
Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1MB/800px) og i jpg-, gif- eller png-format.
Bildene må være tatt i Innlandet Fylke. Merk bildene med stedet de er tatt.
Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert.
Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.
Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identiﬁserbare.
Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.
TV-aksjonen Innlandet, Eidsiva og Hold Innlandet Rent forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med
omtale av konkurransen samt bruke de premierte bildene i egne kommunikasjonskanaler, til presseomtale av TV-aksjonen,
samt hos våre samarbeidspartnere. Eventuelle ønsker om ytterlig bruk vil bli avtalt direkte med fotografen.
Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt på premien.
Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med TV-aksjonen Innlandet ved Espen Østvold Rølla espen@tvaksjonen.no eller
Johannes Christian Wahl Gran johannes@tvaksjonen.no

Mer informasjon om årets aksjon ﬁnner du på blimed.no

