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Med �den få nogle spon-

sorer �l at hjælpe os med 

tøj, kort, osv. 

Være opsøgende omkring 

EVENTs, og løbende finde 

fotografiske udfordringer. 

Gennem vores kunder, 

udvikle og sprede kend-

skabet �l Ta’ selv Foto. 

Ta’ selv Foto har som visi-

on, at udvikle os selv og 

hinanden som fotografer. 

Vi vil have det sjovt. 

Vi vil vise kvalitetsfotos. 

Vi vil a'olde fælles mø-

der, e(er behov og øn-

ske. 

Vi vil give mulighed for en 

indtjening, via det salg 

den enkelte fotograf kan 

opnå med sine billeder. 

I samarbejde med foto-

graferne opnå adgange �l 

forskellige events og be-

givenheder. 

På sigt blive landskendte, 

som stedet med de gode 

fotos og rare fotografer. 

A'olde fælles kurser/

foredrag om f.eks. Pho-

toshop eller andre �ng. 

På sigt opnå raba-er hos 

leverandører. 

Visioner: 

Du tilbydes: 

Mulighed for at udvikle 

dig som fotograf. 

• at have det sjovt og 

udfordrende sam-

men med andre 

fotografer. 

• Visitkort med Ta’ 

selv Fotos logo og 

tekst på den ene 

side, og dine per-

sonlige data plus 

foto på den anden 

side.  

  

Omkring visitkort samar-

bejder vi med: 

h-p://billigtryksag.dk  

Ta’ selv Foto sørger for 

POLO  med logo påtrykt. 

Du får galleriplads på vo-

res hjemmeside, så dine 

fotos bliver vist sammen 

med alle de andre foto-

grafers fotos. Vi vil forsø-

ge at skaffe adgang �l dig, 

på de events som du ikke 

selv kan skaffe dig adgang 

�l 

Vi sørger for ID-kort, så 

du kan fremstå trovær-

dig, når du skal ind gen-

nem billetsalget. 

Vi �lbyder dig en enestå-

ende mulighed for at få 

dine fotos vist og solgt, 

på en professionel og flot 

måde. 

Som fotograf for Ta’ selv 

Foto er du selv ansvarlig 

for evt. salg af dine bille-

der. Dog er du forpligtet 

�l at forære dine små 
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Ta’ selv Foto 
Fordi livet ikke kan tages om 

Vi klikker  -  du kigger 

gallerifotos væk.  Derfor 

ingen vandmærker. 

Er du heldig, så donerer 

kunden måske 20,00 kr. 

�l dig pr. foto, men det er 

helt frivilligt, så bliv ikke 

skuffet, hvis nogle blot 

henter, uden at donere. 

Muligheden for at kom-

me med forslag �l for-

bedringer/ændringer �l 

Ta’ selv Foto. 
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sen i Ta’ selv Foto 

At udøve en vis selvkri�k, 

så kunderne ikke oplever 

totale fejlskud.  

At optræde værdigt og i 

en �l opgaven passende 

påklædning, så det ikke 

er fotografen, som bliver 

det mest omtalte fra 

eventet. 

At udfylde og aflevere en 

fotograf-profil incl. et 

At lægge dine billeder op 

uden vandmærker og 

lignende �l fri a'entning 

i en opløsning på  ca. 

1024 pixels på den læng-

ste led. 

At gemme originalbille-

derne i minimum 3 mdr. 

så folk kan nå at se og 

bes�lle. 

At oplyse et kontonum-

mer, hvor folk kan donere 

et mindre beløb (f.eks 

20,00 kr.) for de billeder 

de henter fra dit galleri. 

At fotografere løbende, 

og minimum (gerne flere) 

uploade 12 gallerier pr år. 

Det første galleri skal væ-

re oploadet inden for den 

1. måned e(er din start i 

Ta’ selv Foto. 

Der kan i specielle �lfæl-

de gives dispensa�on for 

minimumsreglen af ledel-

Du	forpligter	dig	til:	

Om	tøj	og	visitkort:	

Ta selv Foto sørger for 

mulighed for indkøb af 

visitkort og tøj på din reg-

ning. Ta selv Foto har på 

forhånd betalt for udar-

bejdelse af logo og tekst 

�l tryk, som skal anven-

des. 

Logotøj bes�lles ved 

Sportstrykkeriet (Jane), 

som vil give dig den vej-

ledning du har brug . Til 

orientering vil 2 Polo-

shirts med påtrykt logo 

koste ca. kr. 230,00 pr. 

stk., men der er mange 

andre muligheder for tøj 

hos Jane 

Du skal selv bes�lle visit-

kort ud fra en �lsendt pdf 

fil. PDF filen koster 200,- 

kr, som afregnes direkte 

med designeren. 

Når du bes�ller fil �l visit-

kort (hos Mogens) får du 

automa�sk �lsendt et ID-

KORT. 

Vi forventer at 5000 visit-

kort med farvetryk på 

begge sider, vil kunne 

købes for ca. 600,00 kr., 

Omkring visitkort samar-

bejder vi med: 

h-p://billigtryksag.dk  

Det er frivilligt, om du vil 

have tøj og visitkort de 

første 3 måneder; hvis du 

stadig ønsker at samar-

bejde med Ta’ selv Foto 

e(er de 3 måneder, er du 

forpligtet �l at købe tøj 

og visitkort. Erfaringen 

siger, at du vil opnå langt 

  

Ta’	selv	Foto	
Fordi	livet	ikke	kan	tages	om	

Vi klikker  -  du kigger 

mere goodwill når folk 

kan se, hvor du kommer 

fra. Sam�dig viser visit-

kortet folk ind på galleri-

et, og det er jo dér du 

skal have sælge din fotos 

i fuld opløsning. 

Via visitkortene reklame-

rer du for os andre også, 

lige som vi reklamerer for 

dig, når vi deler kort ud. 

Til orientering vil det nød-

vendige udstyr koste ca 

800,- kroner i alt! 

vellignende foto, som vil 

komme �l at ligge på 

hjemmesiden, så folk kan 

se hvem de ”taler med”.  

At acceptere, at afgørel-

ser taget af ledelsen i Ta’ 

selv Foto er indiskutable. 
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Foto’s hjemmeside løben-

de.  

At du har pligt �l at følge 

den danske lov omkring 

fotografering og offentlig-

gørelse af foto - herunder 

være opmærksom på at 

vi al�d sle-er et billede 

med et smil. 

Ophavsre-en �l billeder-

ne, vil al�d være fotogra-

fens, og hermed også 

ansvaret for de uploade-

”Bidt” af en gal fotograf, 

og er vild med at tage 

billeder og med fotografi-

ske udfordringer. 

Du har lyst �l at udvikle 

dig som fotograf. 

Du har lyst �l at indgå et 

team af ligesindede med 

det formål at have det 

sjovt. 

Du er over 18 år, og har 

nogen erfaring med at 

fotografere. 

Du vil overholde de regler 

som er / bliver udstukket 

af Ta’ selv Foto 

Inds�llet på at du selv 

skal stå for et eventuelt 

salg af dine billeder. 

At du ikke modtager ho-

norar fra Ta’ selv Foto; 

men alligevel forplig�ger 

dig �l at lægge det be-

slu-ede antal gallerier 

som minimum på Ta’ selv 

Du	er	eller	vil:	

Hvis	du	har	lyst	til	at	fotografere	sammen	med	os:	

Venligst send os nogle få 

ord om dig selv på  

www.taselvfoto.dk 

(kontakt) 

Du vil here(er høre fra os 

ASAP om vi tror at du 

passer ind i vores team af 

frivillige fotografer.  

Hvis vi af en eller anden 

grund ”skilles” sle-er vi 

naturligvis dine billeder, 

da ophavsre-en �l de 

uploadede fotos er og 

al�d vil være din. 

Hvis du har spørgsmål �l 

ovenstående, så tøv ikke. 

Send os en mail på  

t@selvfoto.dk 

Vi skriver ikke noget med 

”småt”; men ved at lægge 

billeder ind på vores 

hjemmeside, accepterer 

du ovenstående regler. 

Med venlig hilsen 

Ta’ selv Foto 

28.04.2014 

  

Ta’	selv	Foto	
Fordi	livet	ikke	kan	tages	om	

Vi klikker  -  du kigger 

de billeder. 

Såfremt du ønsker at for-

lade Ta’ selv Foto som 

fotograf, sle-es din bille-

der samt din adgang �l 

Ta’ selv Foto. 

Acceptere at Ta’ selv Foto 

har ret �l at sle-e foto 

eller nægte upload, hvis 

vi finder at de ikke opfyl-

der vores krav. 

Ret �l ændringer. 


