
Fotokonkurransen «Fotoferd i Vormadalen»  
starter i dag og varer fram til 1.mai 

 
Konkurranseregler 

 
1. Deltakerne tolker tema slik de ønsker. Ramma for konkurransen er KULA i Vormadalen, se 
kortfattet om KULA (kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse). 
 
2. Konkurransen varer fram til 1.mai 2020 
 
3. Du kan sende inn bilder til konkurransen fra i dag og frem til 1. mai. Bildene kan være fra 2020 
eller eldre. 
 
4. Du kan velge mellom tre ulike måter når du sender inn bilder: 
Facebook, Instagram eller epost  

• Bidrag på Facebook lastes opp Nes kommunes facebookside. Trykk da på bildet og velg 
last opp. Bildet må lastes opp fra datamaskin, ikke fra din personlige Facebookside (dette 
for at kommentarer og liker ikke skal følge med fra facebooksiden din).  

• Publiser bildet på Instagram, bruk emneknaggen #vormadalen 

• Send epost til kulturminnebondene@gmail.com og merk Vormadalen. Kommunen og 
Kulturminnebøndene vil publisere dem på Facebook. 

 
5. Innsendere kan kun delta med bilder de selv har fotografert. Det er innsenders ansvar å sørge 
for å ha opphavs- og/eller fotorett til bildene og å sørge for at eventuelle personer på bildene har 
godkjent at bildene offentliggjøres 
 
6. Upassende bilder, ufine og upassende kommentarer blir slettet uten varsel. 
 
7. Til innsendte bilder skal det følge tekst med fotografens navn, mobilnummer og en bildetittel/ 
beskrivelse. Du oppgir også når og hvor bildet er tatt. 
 
8. Arrangørene, Nes kommune, Vegalangs i Vormadalen og Kulturminnebøndene, forbeholder 
seg retten til å offentliggjøre og benytte alle innsendte bidrag vederlagsfritt, i opprinnelig eller 
redigert utgave. Bildene vil bli kreditert med fotografens navn. 
 
9. Alle kan stemme ved å trykke «Liker» på sine favorittbilder på Facebook og Instagram helt 
fram til konkurransen avsluttes. Du kan ikke stemme på eget bilde. Utfra publikumsreaksjoner på 
nett kåres to publikumsbilder, ett fra Facebook og ett fra Instagram. Uavhengig av dette vil juryen 
nominere ytterligere 18 bilder. De til sammen 20 bildene, blir vist og kommentert/begrunnet i 
Kulturfjøset Huser under Slusesøndag 24. mai. Juryen kårer en hovedvinner.  
  
10. Bildene vil bli vurdert etter kunstnerisk uttrykk, kreativitet og nytteverdi i KULA-prosjektet med 
vekt på hva som er verdt å vite om det historiske kulturlandskapet i Vormadalen. Juryen består 
Christian Hintze Holm, avdelingssjef kulturarv Viken fylkeskommune, Ninni Tranum, Visit greater 
Oslo, Kristine Ledsten, rådgiver Riksantikvaren, Anny Fremmerlid, Førstelektor kunsthistoriker 
UiO, Elin Brede Kristiansen, kommunikasjonssjef Nes kommune (juryleder) og Kristoffer 
Andersen, kulturminnerådgiver Nes kommune. 
 
11. Hovedvinner, publikumsvinnere og ytterligere en premieres.  
Premiene er: 

• 2 konsertbilletter til Stian Carstensen sitt musikalske show om Vormadalen på Huser 
2.august.  

• 2 billetter til Elvekongen  med valgfri dato 

• 2 billetter til ny juleforestilling i Nes kulturhus 

• 2 x 2 verdikuponger til Årnes kino. 
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Bildene vil bli lagt inn i Nes kommunes bildegalleri på Facebook. Vinnerbildene vil bli lagt i 
bildegalleriet i infoskjermen på servicetorget. Kulturminnebøndene, Viken fylkeskommune og 
Riksantikvaren vil også kunne bruke bildene. 

 
SLIK DELTAR DU I KONKURRANSEN: 
Bli med på å skape innlevelse og opplevelse av Vormadalen ved å poste fotoblinkskudd på 
1. arrangementet «fotokonkurranse Vormadalen», på Nes kommunes Facebookside. 
2. Instagram, bruk emneknaggen #vormadalen 

3. epost til kulturminnebondene@gmail.com, merk med Vormadalen. Kommunen og 
kulturminnebøndene  legger bildene på sine Facebooksider 

 
SLIK STEMMER DU: 
Trykk liker på bildene på facbook og på Instagram som er merket med #vormadalen. 
 
Bare bilder merket med #vormadalen er med i konkurransen. 
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