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Sådan indrapporterer du dine billeder til Region Syd
Inde du går i gang skal du blot have taget stilling til, hvor mange billeder du vil aflevere i de tre
kategorier:
•
•
•

1 eller 2 farvebilleder
1 eller 2 monochrome billeder
1 eller 2 serie (som hver kan omfatte 3 – 6 billeder, men antal billeder i hver serie, kan du
beslutte senere).

Du skal ikke indsender en digital version af billederne, deres titler eller andet.
Du skal indrapportere ved at gå ind på Region Syds hjemmeside senest 20. marts til
forårskonkurrencen og senest 20. september til efterårskonkurrencen. De fysiske billeder skal
afleveres i fotoklubben inden henholdsvis 1. april og 1. oktober.

Vejledning
Gå ind på internetsiden http://www.regionsydfoto.dk/
Klik på ”Konkurrenceindrapportering”.

I vinduet ”Registrer billeder, Trin 1” skiver du i feltet uden for ordet ”Kode”, den kode, der er oplyst i
fotoklubben (kontakt evt. et andet medlem, hvis du ikke har koden). Tryk på ”Videre”
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I vinduet ”Registrer billeder, Trin 2” klikker du på vælg og vælger det eget navn. Tryk på ”Videre”.
(ved tryk på knappen ”Vis indsendte billeder”, kan du se navne på alle andre, der har indrapporteret
billeder til konkurrencen).

I vinduet ”Registrer billeder, Trin 3” klikker du på den knap under hver af de tre kategorier, der
passer til det antal billeder, du vil aflevere til konkurrencen. F.eks. som vist herunder, hvor der vil
blive afleveret 2 billeder til monochrome og 2 billeder til farve. Det er endvidere angivet, at der i
dette tilfælde også vil blive afleveret 1 serie. Når du er klar, så tryk på ”Videre”.
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I vinduet ”Registrer billeder, Trin 4” kan du se en opsummering af dine valg i det foregående vindue.
Hvis det er forkert, kan du klikke baglæns i dit internetprogram. Du kan også lukke helt og starte
forfra. Hvis det ser rigtigt ud, så klik på ”Indsend”.

I det sidste vindue, kan du se hvor dine fysiske billeder skal mærkes. Det vil se ud som eksemplet
herunder. Skriv numrene ned inden du lukker siden! Læg også mærke til teksten for neden.
Hvis du ikke har fået noteret dig numrene, så start forfra på http://www.regionsydfoto.dk/ og Klik
på ”Konkurrenceindrapportering”. Gå gennem trin 1 og frem til trin 2 som vist ovenfor. Når du er på
trin 2, så klik på ”Vis indsendte billeder” og rul ned til dit eget navn: Der står dine numre.
Se mere og mærkning af de fysiske billeder på Næstved Fotoklubs hjemmeside under
konkurrenceregler. Du kan også klikke her:
https://www.naestvedfotoklub.dk/konkurrence-regler#Aflevering_af_billeder_til_Region_Syd

