Dela med dig av dina bilder på verksamheten.
Vad är detta?
Vi vill alltid försöka dokumentera de aktiviteter, möten och läger vi i kåren
genomför, och en stor del av detta görs med foton. Vi skulle gärna vilja ha de foton
du har tagit på verksamheten. Läs igenom detta dokument innan du delar med dig
av dina foton till oss. Har du frågor? Maila: webb@vallentunascoutkar.se

Hur gör jag?
När du lånat ett minne, mejla till angiven adress med ditt namn, nummer på minnet och
när du lämnar tillbaka det.

I facket utanför ledarrummet i scoutstugan ligger det ett gäng USB-minnen, låna ett
av dessa och lägg över dina bilder på det och försök att organisera dessa i mappar
med namn som tex: "sommarläger Vilda 2014" eller "äventyrarhajk våren 2012".
Efter du fört över dina bilder märker du minnet, eller lägger det i ett kuvert och
lägger tillbaka det i facket. Självklart kan du även använda ett av dina egna USBminnen. Att dela dom via molntjänster såsom Google Drive, Onedrive och
Dropbox funkar även det. Dela dom med angiven mejladress, eller mejla mig så
fixar vi det.

Vad får jag dela med mig av?
Alla bilder på verksamheten är av intresse. Allt ifrån bilder från olika läger och
hajker, till kvällsmöten eller andra genomförda aktiviteter. Har du bilder från andra
scoutevenemang så är det också av intresse. Vi ser helst att du inte delar med dig av
bilder som kan anses som stötande eller olämpliga. Alla bilder i vanligt sprida
formaten godtas, tex: .jpg, .png och .tif. Bilder i icke komprimerade format (RAW)
tex: .nef och .raw.

Villkor
Genom att ha läst igenom detta dokument godkänner du automatiskt följande:
Du kommer inte att få någon ersättning för att dela dina bilder med oss, vi kan inte
heller lova att du benämns som fotograf för bilden om den publiceras. bilden kan
komma att användas av kåren för rekryteringsskäl och finnas allmänt tillgängliga på
vår webbsida.
Max Sahlström - Webbmaster och vice ordförande. 2016-01-12, Vallentunascoutkår
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