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37. Internationale Fotokonkurrence i Maribo, Danmark
Kære fotovenner.
Den 37. Internationale Fotokonkurrence for jernbanemænd finder sted i
Maribo, Danmark fra torsdag den 20. september til søndag den 23.
september 2018.
Vi håber, at I vil give invitationen videre til alle fotoklubber og henvise til
internet-adressen www.jernbanefritid.dk , www.jernbane-foto.dk/klubben så
mange delegerede, deltagende fotografer og medlemmer fra jernbane
fotoklubber i hele Europa vil deltage i arrangementet.
Vi har gjort os umage for at finde et spændende område med et godt hotel
og nogle spændende udflugter.
Prisen for arrangementet med overnatning på Hotel Søpark i Maribo i
dobbeltværelse 400 € pro persona. Pris i enkeltværelse 500 € pro persona.
Heri er indbefattet:









3 overnatninger med morgenmad på Hotel Søpark, Maribo
2 retters middag torsdag med 2 glas vin/øl//vand
Udflugt fredag ifølge program inkl. let frokost med et glas øl/vand
3 retters middag fredag med 2 - 3 glas vin/øl/vand
Udflugt lørdag ifølge program inkl. let frokost med et glas øl
Det store kolde bord med vin/øl, lørdag
Kaffe/te og kage alle dage på hotellet
Isvand og frugt alle dage på hotellet

Konkurrencen afholdes i henhold til FISAIC reglementet, som det sidst er
ajourført i Frankrig 2016. Billeder/digitale filer, som ikke overholder
reglementets bestemmelser, vil ikke blive bedømt.
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Billedlister, labels og kort uddrag af fotoreglementet er sendt til hvert
medlemsland i september 2017.
Deltagende billeder, billedlister og den særlige ”entryform” skal være os i
hænde mellem 1. maj og senest den 1. juni 2018 på følgende adresse:
DSB
att. Klaus Skafte Nielsen
Miljø
Telegade 2
DK 2630 Taastrup
Danmark
klausskaften@gmail.com
Tilmelding og betaling senest den 1. juni 2018 - se tilmeldingsblanket.
Ønsker du at ankomme før eller blive, længere, kan hotellet tilbyde
følgende priser: enkeltværelse pr. nat kr. 695,- og dobbeltværelse kr. 795,pr. nat (begge priser er inkluderet morgenbuffet).
Du reserverer direkte på hotellet og afregner også direkte.
Mail: soepark@millinghotels.dk
Forslag til behandling på teknisk møde er indkaldt af formanden for teknisk
kommission Jan Niemann email: niemann@kabelmail.dk

Venlig hilsen
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Formand Jernbanefritid

2/2

Kurt Jeppesen
Formand, Fotoafdelingen

