
Opp Og fram - dette er fOtOkOnkurransen fOr nye Og mOdige fOtOgrafer.
tema fOr kOnkurransen er “TIDSROM”, Og kan tOlkes på mange måter.

Fotokonkurransen arrangeres av Bresson AS som er eneimportør og distributør av Leica-kameraer, objektiver 
og kikkerter i Norge. Vi selger Leica på engasjement, kunnskap og entusiasme. Virksomheten er orientert 
mot distribusjon av kvalitetsmerker innenfor optikk og foto. Foruten Leica er Lastolite, Induro, Tenba, B+W, 
Harman by Hahnemuhle og Gossen hovedagenturene. Distribusjonsmessig jobber ikke Bresson bredt, men 
svært selektivt i flere bransjer. Dette ligger tett opptil Leicas egen filosofi.

1. premie   Gratis lån av Leica S2 med objektiver i tre måneder
2. premie   Gratis lån av Leica M9 med objektiver i en måned
3. premie   Ett års abonnement på Leica-magasinet LFI

regler fOr deltakelse
·  Bildene skal være tatt i konkurranseperioden.
·  Bildene skal leveres i en serie på 4-7 bilder.
·  de innsendte bidragene skal ikke tidligere ha vært  
   offentliggjort i kommersielt øyemed eller ha blitt solgt
   i slik henseende. du skal med andre ord ha den
   juridiske opphavsrett til bildet. 
·  dersom personene på bildene er gjenkjennelige, må 
   du innhente tillatelse fra disse før bildene sendes inn
   til konkurransen.

kOnkurransevilkår
to av vinnerbildene skal vederlagsfritt inngå i Bressons 
samling. Bresson forbeholder seg retten til å bruke 
vinnerbildene i fremtidig kommunikasjonsmateriell etter 
nærmere avtale med fotografen og med full kreditering.

varighet
fotokonkurransen varer frem til 1. mars 2013, og alle 
bidrag må være oss i hende innen denne datoen. 
i konkurranseperioden vil vi publisere et utvalg 
innsendte bidrag på våre nettsider som inspirasjon. 
Om ditt bidrag blir publisert, betyr ikke det at du har 
vunnet premie. vinnerne blir kontaktet direkte etter 
konkurransens utløp.

innsending
send inn en bildeserie på 4-7 papirkopier i maks a3-
størrelse til juryering, samt en kort presentasjon av deg 
selv, til Bresson, O. h. Bangsvei 51, 1363 høvik. det tas 
intet ansvar for tap eller skade på bilder.
Juryen består av tre anerkjente fotografer og en 
representant fra Bresson.
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