Instagramtävling 25/3-3/4
Nu kan din Instagrambild bli en del av Tjörnedala konsthall! Under Konstrundan 2016 ser vi gärna
din bild på Instagram.Vinnarbilden kommer att ställas ut på Tjörnedala konsthall i vårt projektrum
tillsammans med ett urval av övriga tävlingsbidrag.

Vad gör jag för att delta?
Det är upp till dig och din fantasi att tolka ”Konstrundan” i en bild. Ett krav är dock att bilden är
tagen på Tjörnedala konsthalls område eller hos en av föreningen ÖSKG:s utställande konstnärer.
Du får gärna själv vara med på fotot. Sedan lägger du upp bilden på Instagram med hashtagg
#tjörnedalakonsthall och kommenterar din bild.

När äger tävlingen rum?
Tävlingen är öppen 25 mars–3 april 2016.

Hur väljs vinnaren och vad kan jag vinna?
Efter den 3 april väljer en extern jury ut en vinnare. Juryn består av 4 barn och yngre vuxna mellan
6-20 år. Första priset är från Konsthallens butik. Vinnaren kontaktas per mejl eller telefon.
Tycker du det låter intressant? Ta fram mobilen, gå in på #tjörnedalakonsthall och börja fota!
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•

För att bidraget ska vara giltigt måste bilden vara hashtaggad med
#tjörnedalakonsthall
Du måste ha tagit fotot själv. Personer som är med på din bild måste ha gett sitt
samtycke till att vara med i ditt tävlingsbidrag.
Enligt Instagrams användarvillkor måste du vara 13 år för att ha ett instagramkonto.
Du måste ha en ”öppen” instagramprofil, så vi kan se din bild
Man får delta med flera bilder men kan inte vinna mer än ett pris.
Tävlingsbidrag som strider emot rådande lagstiftning eller bidrag som upplevs som
olämpliga eller stötande förbehåller Tjörnedala konsthall sig rätten till att
diskvalificera utan att meddela upphovsmannen.
Medarbetare på Tjörnedala konsthall får inte delta i tävlingen.
Priset kan inte utväxlas mot kontanter.
Genom att delta i tävlingen (du taggar din instagrambild med #tjörnedalakonsthall
ger du Tjörnedala konsthall rätt att visa bilden i olika digitala kanaler samt i utskriven
form.

