Naturistforeningen Sjælland * Solbakken Camping
Solbakkevej 4 * Kyndeløse Sydmark * 4070 Kirke Hyllinge *  51 32 94 67
solbakken@solbakken-camping.dk * www.solbakken-camping.dk

Foto regler på NFS Solbakken
Da vi generelt gerne vil have opdateret billedmateriale til PR-formål med hensyn til at
tiltrække nye turister og medlemmer, er det nødvendigt, at kunne vise NFS Solbakken frem –
ikke kun naturen vi befinder os i, men også stemningsbilleder fra det sociale liv på vores
naturistplads. Det indebærer også, at vi gerne vil have rigtige mennesker på billederne.
Vi tager jo alle på ferie, og hvem tager ikke minder med hjem i form af billeder/foto?
Vi må derfor acceptere dette som noget naturligt – men opsætte et regelsæt herfor, således at
alle kan være trygge omkring det at tage billeder på Solbakken.

Generelle fotoregler på NFS Solbakken:
 Man skal altid spørge først inden der bliver taget foto.
 Man må aldrig tage foto af børn, uden forældrene har godkendt dette.
 Fotografering/filmoptagelse må kun finde sted med udtrykkelig tilladelse fra hver af
de personer, der kommer med på filmen.
 Hvis der foreligger tvivl om, hvorvidt tilladelse er givet, kan apparatet forlanges
afleveret til lejrchefen/et bestyrelsesmedlem for gennemsyn (i tilfælde af analogt
kamera skal filmen fremkaldes, hvilket sker for ejers regning).
 Nej, man sætter ikke foto af andre på sin Facebook profil og lign. uden godkendelse.
 I forbindelse med presse-besøg, vil der altid være en ledsager udpeget af bestyrelsen.
 Det vil så vidt muligt blive offentliggjort med opslag, når der kommer PR udefra.
 NFS Solbakken kan ikke garantere for at billeder, taget af presse/journalister m.m.
udefra, ikke bliver brugt andre steder end i NFS regi, når man som privat person selv
har givet tilladelse til fotografering.

Specielle fotoregler for fotografering i uge 30:
Der vil være en håndfuld faste fotografer der tager foto til Solbakken (fotograferne vil
blive præsenteret den første dag i uge 30 og der vil blive opsat et billede af dem på
opslagstavlen), tanken med disse foto er bl.a. at bruge dem til Solbakkens Facebookprofil, til hjemmesiden, reklamefremstød, og evt. til uge 30 avisen. Ønsker man ikke at
bidrage til disse foto, må man holde sig uden for deres linse.
Uge 30 billeder vil blive vist på tv’et i Solgården ved aftensspisning som diasshow.

