Spela sommarbingo och vinn en fotokurs!
• Du tävlar med nytagana bilder, dvs. bilder tagna under perioden då vi spelar bingo – från och med nu till och med den 24 augusti (dagen före vårt första höstmöte). (Det
finns ett undantag – se bingobrickan.)
• När du har gjort alla uppgifter på en rad (1–5) har du bingo på raden. Gör ett inlägg här i Facebookgruppen med alla bilderna och texten Bingo! Skriv även radens
nummer. Samma procedur för kolumnerna (A–E). Försten att ropa bingo på en rad eller kolumn vinner 50 procents rabatt på en valfri kurs med klubben under 2021 eller
2022.
• Fortsätt att lägga ut bilder även om du inte är först på raden eller kolumnen. Det är kul för alla att se bilderna – och så finns det ett pris för den som först blir klar med
hela brickan. Totalvinnaren får gå gratis på en valfri kurs med klubben under 2021 eller 2022.
• Uppgifterna på bingobrickan är tänkta som en blandning av tekniska utmaningar och teman att fota. Men det är til syvende og sidst upp till dig att tolka uppgifterna efter
eget huvud. (Det finns ett undantag – rutan med månadstävling räknas bara om du faktiskt deltar i tävlingen.)

Feelings all over the
place

En ordlek

En obehaglig känsla

Sommarnatt

En aktivitet,
kurs eller utflykt
klubben borde göra
– illustrera (och
förklara vid behov)
Alla dessa fåglar

Höstlängtan

Använd blixten

Sommar i stan

Maximal skärpa

Ett kapitalt
misslyckande

Förruttnelse

Alla har vi något att
träna på – visa din
svaghet

Varför är du
fotograf? Visa med
en bild

Svalka

Vårens bästa bild
(undantag från
regeln om nytagna
bilder)
Blomsterparadis

A

B

C

Gör ditt bästa med
objektivet du
använder minst
Ett ord säger mer än
tusen bilder

Regn

1

Gå riktigt nära

2

Var med i juli
månads
månadstävling
Porträtt av en vän
med fyra fötter …
eller kanske tusen

Grönt, överallt är
det grönt

Morgonstund har
guld i mund

3

En plats du aldrig
har fotat förr

Maximal oskärpa

4

Testa ett nytt trick i
bildredigeringen

Stenhårt ljus

Sooo not you – ta
en bild vi aldrig
skulle tro var din

5

D

E

F

