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BILDINLÄMNING

Senast 15 sep 2018
Digitala följesedlar sänds till:
falttavlan@lerumsfotoklubb.se

Påsiktsbilder och USB-minne med digitala
bilder sänds till:
Lerums Fotoklubb
att: Erika Svensson
Hästskovägen 24 B
431 53 Floda 

Försändelsen skall vara märkt med Fälttävlan 2018, 
samt insändande klubbs namn
och adress. På klubbens insända USB skall
samtliga bildfiler finnas samt ifyllda följesedlar.
Postens datumstämpel gäller. 
Det går även bra att skicka alla bildfiler samt följesed-
lar via www.wetransfer.com (gratisversionen) skicka till 
falttavlan@lerumsfotoklubb.se 

TÄVLINGSRESULTAT OCH PRISUTDELNING

20 OKT 2018 - MER EXAKT TIDPUNKT MEDDELAS 
SENARE.

KONTAKT - HAR DU NÅGRA FRÅGOR?

Margareta: 070 853 58 81
Mia: 076 239 62 53 

www.lerumsfotoklubb.se 
falttavlan@lerumsfotoklubb.se

SWISH FÖR MATEN: 123 278 79 27
30 kr för lunch
70 kr för middag
100 kr för allt

BILDRETURER
Bilder som ej har premierats hämtas samma dag som 
prisutdelningen. 20 okt. 2018

Lerums Fotoklubb har för första gången nöjet att bjuda in till Fälttävlan i det vackra Lerums 
Kommun. Fälttävlan är en fototävling där deltagarna får en karta, med utmärka områden inom 
vilka dagens bilder ska tas. Tävlande kan endast representera en klubb, och klubbtillhörighet 
anges vid anmälan på tävlingsdagen. 

Deltagaravgiften är 50 kr per fotograf/klass som erläggs kontant eller med swish i samband 
med anmälan på tävlingsdagen. 

Till lunch kommer korv+bröd och dricka att kunna köpas, och lite senare på eftermiddagen, ser-
veras en enklare soppa med bröd. Maten måste beställas och betalas i förväg. 

Gråbo Industriväg 8, 443 40 Gråbo

Vi önskar er alla hjärtligt välkomna till Lerums Fotoklubb

448 34 Floda
SWISH GÖT MATEN 123 114 94 42 
40 KR FÖR LUNCH 
60 KR FÖR MIDDAG 
100 KR FÖR ALLT
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Offset & digitalt tryck i färg & svartvitt
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