
DELTA I 
KONKURRANSER



Logg inn på MIN SIDE og finn den konkurransen du ønske å 
delta i. Er denne åpen for innlevering får du valget BLI MED I neste bilde får du da en oversikt/info om konkurransen. Er

det en gratis konkurranse trykker du neste



Er dette en konkurranse som det er deltageravgift på, vil 
knappen vise betal og gå videre

Når du går videre, legger du inn kortinformasjon og betaler. Det 
er stor sannsynlighet for at du må bekrefte beløpet med bank ID, 
eller bank ID på mobil. Dette er avhengig av banken du benytter



Neste bilde vil være opplasting. Første her er video. Trykk 
legg til video og et nytt vindu åpnes

Her legger du inn tittel og linken til video på f.eks. Vimeo
eller et annet sted hvor filmene lagres. Dette gjør at video 
kan vises direkte i juryeringsdelen. Velg så et bilde for å 
beskrive videoen og trykk legg til



Er det flere klasser fortsetter du til neste ved å velge neste gule 
linje. Gjør samme operasjon her, trykk last opp nytt bilde

Når det gjelder bilder er det tittel og bilde som lastes opp. Husk 
at bilde skal være 2400 piksler lengste side. Er det for stort får 
du advarsel og går du videre da reduseres filen automatisk. Er 
bildet for lite, får du også advarsel. 



Når du er ferdig med alle klasser du ønsker å delta i, trykk 
neste. Her får du et sammendrag av din deltagelse. Ser det 
greit ut, velg ok. Ønsker du å endre noe, gå til forrige

Når du er ferdig med innleveringen og valgt ok, endres 
valget i konkurransen fra bli med til min deltagelse. 



Du kan når som helst så lenge konkurransen er åpen, gå inn 
og endre bilde, film legge til flere hvis du har ledig kapasitet. 
Velg min deltagelse og du kommer tilbake til sammendraget

Da velger du forrige og kommer inn i opplastingsvinduet 
igjen. Velg søppelkassen bak det bildet eller filmen du vil 
endre og last opp ny



MORE TO 
COME………..


