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Konkurrencebetingelser 

Indsendelse af foto til konkurrencen 

Du skal udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside og uploade dit foto – se siden her: 

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/fotokonkurrence/fotokonkurrence-2019/ 

Ved upload skal foto-filen være i .JPG eller .PNG format og minimum have en størrelse på 1MB. Deltagerne skal 

angive sted og fotografnavn i selve filnavnet.  

Hver fotograf kan maximalt deltage med 3 foto – udvælg derfor dine bedste. Fotoene skal være taget indenfor 

Nationalpark Skjoldungernes Lands grænse for at kunne være en del af konkurrencen. 

Rettigheder 

Ved at indsende dit foto til konkurrencen giver du nationalparken samtlige brugerrettigheder til det indsendte 

foto. Det giver nationalparken lov til at offentliggøre dit foto og gøre brug af det i forbindelse med 

nationalparkens arbejde på websites, sociale medier, nationalparkudstillinger og al anden formidling af 

Nationalpark Skjoldungernes Land. Du vil blive krediteret som fotograf i forbindelse med brug af dit foto og ved 

større trykte udgivelser eller lignende vil du blive kontaktet. 

Instagram og Facebook 

Fotokonkurrencen bliver afholdt af Nationalpark Skjoldungernes Land under hashtagget #MinNPSkjold2019 og 

nogle af fotoene fra konkurrencen vil blive vist via nationalparkens profil @nationalparkskjoldungernesland. 

Konkurrencen er ikke på nogen måde tilknyttet, administreret, godkendt eller sponsoreret af Instagram. 

Kåring af vindere 

Konkurrencen starter d. 1. juni og slutter d. 10. august klokken 23:59. Herefter vil et professionelt 

dommerpanel samles og kåre to vindere, samt udvælge 10 foto til at deltage i ’Peoples Choice’-kategorien. Ud 

fra disse udvalgte foto vil den tredje vinder blive kåret via stemmer på nationalparkens sociale medier. 

De tre kategorier i konkurrencen – og de dertilhørende præmier er som følgende: 

 Bedste foto kåret af et professionelt dommerpanel 
Præmie: 5000 kr. 

 Bedste foto kåret af ’Peoples Choice’ på nationalparkens sociale medier 
Præmie: En familietur i Fly High til Tops 

 Bedste foto taget af børn og unge op til 14 år 
Præmie: Årskort til Sagnlandet 

 

Vinderne vil blive kontaktet direkte. Hvis vinderen ikke indenfor 7 dage efter at have fået besked via de angivne 

kontaktoplysninger, har henvendt sig, forbeholder Nationalpark Skjoldungernes Land sig ret til at trække en 

anden vinder. 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen så kontakt Camilla van Deurs i nationalparksekretariatet på følgende e-

mail: cavan@danmarksnationalparker.dk. 

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/oplev-nationalparken/fotokonkurrence/fotokonkurrence-2019/

