Valokuvaus kilpailu Elämää Etelä-Savossa # YlpeydelläKylästä
Järvi-Suomen kylät ry järjestää kaikille avoimen valokuvauskilpailun, jonka tarkoituksena on tuoda
monipuolisesti esiin Etelä-Savon elämää ja maisemia
Kilpailuaika 1.6. – 30.9.2022
Lue kilpailun säännöt huolellisesti.

Kilpailun säännöt
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Järvi-Suomen kylät ry
KILPAILUUN OSALLISTUMINEN
Kilpailu on kaikille avoin. Kuvan on oltava otettu Etelä-Savon maakunnan alueelta ja sen tulee
kuvata tämän päivän elämää siellä. Kilpailu alkaa 1.6.2022 ja päättyy 30.9.2022 klo 23.
Voittajat palkitaan myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa marras – joulukuussa 2022.
KILPAILUKUVAT
Anna jokaiselle kuvalle nimi ja kerro missä kuva on otettu (paikkakunta ja kylä). Lataa kuva
Facebookiin sivulle Elämää Etelä-Savossa https://www.facebook.com/elamaaetelasavossa
Kuvan on oltava osallistujan itsensä ottama ja kuvaaja saa lähettää haluamansa määrään kuvia.
Kuvat ladataan jpg-tiedostona, joiden teknisestä toimimisesta kuvaaja on vastuussa.
Kuvan käsittelyssä ovat sallittuja ainoastaan perusmuokkaukset, kuten terävöinti, kontrastin säätö,
yksinkertainen rajaus tai perustehosteet ja -suodattimet.
Kilpailukuvan sisältö ei saa olla loukkaava, uhkaava, lainvastainen tai sisältää pornografista
materiaalia. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä kilpailuun osallistuminen.
Kuvien viimeinen lähettämisaika on 30.9.2022 klo 23.00.
TEKIJÄNOIKEUDET/IMMATERIAALIOIKEUDET
Jokaisen lähetettävän kuvan tulee olla alkuperäinen, aiemmin valokuvakilpailuissa julkaisematon
ja osallistujan itsensä ottama. Kuvissa esiintyviltä ihmisiältä tulee olla lupa kuvan käyttämiseen
kilpailutarkoitukseen. Osallistujalla on oltava tekijänoikeudet kuvaan.
Osallistujalla säilyvät tekijänoikeudet kilpailuun lähettämiinsä kuviin.
Osallistujan lähetettyä kuvansa kilpailuun hänen katsotaan antaneen Järvi-Suomen kylät ry:lle
oikeuden käyttää kuvaa painotuotteissa ja sähköisessä mediassa maksutta valokuvakilpailun
edistämistarkoituksessa, kilpailun voittajien julkistamisessa sekä internetsivujen kuvituskuvina.
Muusta käytöstä sovitaan aina erikseen osallistujan kanssa.

JÄRJESTÄJÄN OIKEUDET KUVIEN KÄYTTÖÖN
Kilpailun järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia
käyttötarkoituksia varten. Järjestäjällä ja tiedotusvälineillä on oikeus julkaista finalistien kuvat
ilman erillistä korvausta lehdissä, verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa kilpailun tulosten,
näyttelyn esittelyn sekä kilpailun tulevien vuosien mainonnan yhteydessä. Kilpailukuvien muusta
käytöstä sovitaan niiden tekijän kanssa.
Järjestäjällä on oikeus käyttää kuuluvia kuvia ilman eri korvausta myös myöhemmin mahdollisesti
järjestettävissä näyttelyissä.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai vaihtaa kilpailun palkintoja ja/tai muokata
kilpailun sääntöjä tarpeen vaatiessa ilman etukäteisilmoitusta.
Järjestäjä huolehtii palkintojen tilaamisesta ja toimittamisesta voittajille.
Järjestäjä ei ole vastuussa palkintojen mahdollisista vioista. Niihin liittyvät tiedustelut tulee
suunnata palkintojen valmistajalle/jälleenmyyjälle.
YLEISÖÄÄNESTYS, TUOMAROINTI JA KILPAILUN TULOKSET
Yleisön suosikki valitaan Yleisöäänestyksellä, jossa yleisö voi valita tuomariston äänestykseen
valitsemista kuvista suosikkinsa. Äänestys järjestetään Facebook -sovelluksessa loka - marraskuun
aikana. Eniten tykkäyksiä saanut kuva on yleisöäänestyksen voittaja.
Nimetty tuomaristo valitsee palkittavaksi kolme parhaaksi arvioitua kuvaa, jotka palkitaan
esinepalkinnoin. Yleisöäänestyksen voittanut kuva palkitaan myös esinepalkinnolla. Tuomaristolla
voi myöntää lisäksi kunniakirjoja kilpailuun osallistuneille kuville. Valintaprosessiin tai
päätöksentekoon liittyvää viestintää ei tulla käymään.
Kuvat arvioidaan seuraavien kriteereiden pohjalta:
– Taiteellisuus ja visuaalisuus
– Kilpailun teeman ilmentyminen kuvassa
– Omaperäisyys ja luovuus
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta palkintoja, jos lähetetyt kuvat eivät täytä tässä
asiakirjassa mainittuja vaatimuksia.
Kilpailun tulokset julkaistaan sivulla https://www.jarvisuomenkylat.fi/ ja voittajille ilmoitetaan
tuloksista sähköpostitse.
SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
Lähettämällä kuvan kilpailuun osallistujan katsotaan hyväksyneen kilpailun säännöt ja katsovan ne
itseään sitoviksi.
Mikäli sinulla on kysymyksiä säännöistä tai kilpailuun osallistumisesta, ota yhteyttä posti@jasky.fi
tai puhelin 045 222 0585.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus perusteltuihin sääntömuutoksiin.

