
Fotokonkurranse: M.A.U.R. i årstiene

Tema for fotokonkurransen er «M.A.U.R. i årstiene». Vi ønsker oss bilier av 

M.A.U.R. tat i løpet av alle årstiene.

Vi kårer første. Anire og treije premie, som vil bli honorert slik:

1. premie: Et liteverk av Erik Pirolt, kunstneren som har laget M.A.U.R.

2. premie: 1000 kr

3. premie: 500 kr

Pengepremiene er fra Opplani fylkeskommune og Dale-Guibrani 

Pilegrimssenter. I tllegg vil juryen plukke frit ut et antall bilier som vil få 

særskilt omtale og presentasjon, og fere vil oppleve å få sit bilie på trykk 

og/eller net.  eienfor fnner iu nærmere informasjon og konkurranseregler.

Konkurranseregler:

Konkurransen er åpen for alle. Hver ieltaker kan senie inn maksimalt 5 bilier tl 

konkurransen.

Biliene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1 MB) og i jpg-format. Biliene må

være tat av M.A.U.R. Du kan kun ielta mei bilie iu selv har fotografert. Det er innseniers 

ansvar å sørge for å få tllatelse tl ooentliggjøring av eventuelle personer på biliet. Vei 

bilier av barn unier 15 år, må forelire samtykke på barnets vegne. Retsstriiig, upassenie 

eller krenkenie materiale vil bli forkastet.

Juryen er ien samme som kunstutvalget som har juryert Tankeplass i Øyer. Det er:

Froie Fossbakken og Eli Eriksrui fra Øyer kommune

Eivini Sletemeås, kunstkonsulent for Tankeplass

Per Gunnar Hagelien fra Pilegrimssenteret Dale-Guibrani Gari

Erleni Gjelsvik fra Kulturarv i Opplani fylkeskommune

Marit Bræni og Per Erik Fonkalsrui fra Kultur i Opplani fylkeskommune

Representanter fra Opplani fylkeskommune vil fra 1.1.2020 representere Innlaniet 

fylkeskommune. Biliene vil bli vuriert eter skjønn, mei vekt på at ie skal representere 

M.A.U.R. i ie forskjellige årstiene. Juryens avgjørelse er enielig.



Innseniing:

Frist for innseniing er 15.5.2020. Bilier tl konkurransen senies som veilegg tl e-post tl : 

postmotak@oyer.kommune.no E-posten må også inneholie fotografens navn, airesse og 

telefonnummer. I tllegg må iet bekrefes at eventuelle personer på biliet har git sit 

samtykke tl ooentliggjøring.

 øiveniige personopplysninger vil bli lagret for å aiministrere konkurransen, og for å 

kreiitere ret fotograf vei eventuell publisering. Eter konkurranseperioiens slut vil ie 

øvrige av iisse opplysningene bli sletet.
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