Valokuvauskilpailun säännöt
1. Punkanjoki kuvissa
- Kilpailun järjestäjä: Ryttylän kyläyhdistys ry
- Kilpailun aihe/tarkoitus: Ryttylän kyläyhdistys ry tekee jatkuvasti työtä kylän viihtyisyyden ja
tunnettavuuden edistämiseksi. Tähän tarkoitukseen haluamme hyödyntää mielikuvia, esimerkkejä ja
konkreettisia toimia. Näihin tarkoituksiin ja tueksi tarvitsemme elämänmakuisia otoksia
Punkanjoesta lähiympäristöineen, sillä usein yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Punkanjoki kuvissa -valokuvauskilpailussa halutaan tuoda esiin Punkanjoen tilaa asukkaiden ja
vierailijoiden näkökulmasta. Kilpailulla haetaan kuvia siitä, miltä Punkanjoki juuri sinun silmin
näyttää. Kilpailulla halutaan konkretisoida ja tuoda esille Punkanjokea ja sen lähiympäristöä sekä
välittää viestiä Punkanjoen kunnosta valokuvauksen keinoin. Kilpailukuvia voidaan käyttää
Punkanjoen kunnon edistämiseksi.
- Kilpailuun osallistuminen on kaikille avointa.
2. Kilpailukuvat
- Kilpailulla haetaan keväisiä ja kesäisiä kuvia.
- Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu.
- Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama. Järjestäjä ei ota juridista vastuuta osallistujan
mahdollisesti syyllistyessä tekijänoikeuslain rikkomiseen.
- Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain yhdellä valokuvalla. Valokuvan käsittely on
sallittua, kunhan kuvat ovat itse otettuja.
- Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
- Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
3. Kilpailukuvien lähettäminen ja kuvakoko
- Kun lähetät digikuvan sähköpostilla, kirjoita lähetyksen aiheeksi (subject)
kilpailun nimi Kuvakisa – Punkanjoki kuvissa. Osoite- ja muut tiedot kirjoitetaan
sähköpostiviestiin.
- Tiedoston suurin koko: 10 Mt
- Kuvat on lähetettävä 8.8.2015 klo 12 mennessä
4. Kaikissa kuvissa on oltava kuvan nimi ja tekijän tiedot, kirjoita siis sähköpostiviestiin
selkeästi:
- Oma nimesi
- Oma osoitteesi
- Oma puhelinnumerosi
- Kuvan nimi

5. Digitaaliset kilpailukuvat
- Digikuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen ryttylayhdistys(at)gmail.com
- Digikuvat tule toimittaa JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina (esim. 1620 x 1080 px/72 dpi).
- Järjestäjä pyytää palkituista ja muista haluamistaan kuvista tarvittaessa korkearesoluutiokuvat,
jolloin kuvan pitkän sivun tulee olla vähintään 1700 px ja enintään 3500 px/300 dpi.
6. Kuvien käyttöoikeus
- Järjestäjillä on oikeus julkaista palkitut kuvat kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman erillistä
korvausta Facebookin lisäksi myös internet-sivuillaan.
- Järjestäjillä on oikeus julkaista kilpailuun tulleita kuvia Internet-sivuillaan ja
tiedotusmateriaaleissaan.
- Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
- Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
- Järjestäjät voivat julkaista muutoin kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla
- Järjestäjät eivät saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.
7. Palkinnot
- Kilpailuun osallistunut raadin valitsema paras kuva palkitaan Ifolorin valokuvakirjan lahjakortilla
ja voittajakuva laitetaan näytteille Ryttylän kyläkirjastolle kuukauden ajaksi
- Yleisön suosikkikuva laitetaan näytteille Ryttylän kyläkirjastolle kuukauden ajaksi
Osallistumalla tähän kilpailuun hyväksyt säännöt.
8. Voittajan julkistus
Voittajan valitsee Ryttylän kyläyhdistys ry:n hallitus. Voittaja julkistetaan 8.8.2015 Ryttylän
Koivupirtillä Ryttylä –päivänä ja kyläyhdistyksen verkkosivuilla. Yleisön suosikki valitaan Ryttylä
-päivään osallistujien äänten perusteella. Voittajalle ja yleisön suosikille ilmoitetaan myös
henkilökohtaisesti.

