Tornio 365 –valokuvakilpailu
Kilpailun järjestää Tornion kaupunki ajalla 15.6.2017-1.9.2017
SÄÄNNÖT
1. TORNIO 365 –VALOKUVAKILPAILUN AIHE JA TARKOITUS
Tornion kaupunki on vetovoimainen, viihtyisä ja kansainvälisestikin tunnettu rajakaupunki. Haluamme
antaa kaupungistamme myönteisen kuvan niin asukkaille, opiskelijoille, elinkeinoelämälle kuin
matkailijoillekin. Näyteikkunamme maailmalle on kotisivumme www.tornio.fi, jonka uudistamme
vuoden 2017 aikana. Kokoamme nyt uusille sivuille elämänmakuisia kuvia yhteisestä kaupungistamme ja
juuri Sinun ottamasi kuva saattaa olla etsimämme!
Tornio 365 –valokuvakilpailun tarkoituksena on kerätä monipuolisesti kuvia Torniosta. Haluamme, että
kuvaat Torniota juuri sellaisena kuin se on – ainutlaatuisten ihmisten karhean kauniina pohjoisen
paikkakuntana, jolla on omaleimainen kulttuurihistoria, upea luonto, rehti ja reipas asenne, voimaa sekä
ylpeys omista juuristaan. Missä on sinun suosikkipaikkasi, millaisia ihmisiä Torniossa asuu, mitä kaikkea
täällä voi tehdä, miltä kaupunki näyttää? Kerro kuvin, mistä sinun Torniosi on tehty!
Kilpailussa on kaksi sarjaa
1) Alle 12-vuotiaat (osallistuminen huoltajan luvalla)
2) 12–18 -vuotiaat (osallistuminen huoltajan luvalla)
3) Yli 18-vuotiaat (viimeistään kilpailuajan päättyessä 18-vuotta täyttäneet)
Kilpailuaika on 15.6.–1.9.2017. Kilpailu on avoin kaikille asuinpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta.
2. DIGITAALISET KILPAILUKUVAT
Kilpailuun osallistutaan digikuvilla. Kukin kilpailija voi lähettää kisaan yhden (1) kuvan. Kuva ei saa olla
aiemmin julkaistu. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä kilpailuaikana Torniossa ottama ja kuvaajalla on
oltava kuvaan täydet oikeudet. Kotirauhan piirissä kuvatuilta ihmisiltä on oltava lupa kuvan julkaisemiseen
ja alaikäisen ollessa kyseessä tarvitaan myös huoltajan lupa. Kysy siis kohteeltasi lupa sekä kuvaamiseen
että kuvan julkaisemiseen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa kilpailusta sellaiset kuvat, joiden
oikeudet eivät ole osallistujan hallinnassa sekä kuvat, jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät
muutoin vastaa kilpailun luonnetta.
3. KILPAILUKUVIEN LÄHETTÄMINEN JA KUVAKOKO
Kilpailukuva lähetään sähköpostitse osoitteeseen tornio365@tornio.fi. Kirjoita lähetyksen aiheeksi oma
nimesi sekä sarjasi. Kerro myös viestikentässä oma nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, kilpailusarjasi sekä
kuvasi nimi. Nimeä liitetiedostona lähettämäsi kuva tällä nimellä. Kerro myös, missä paikassa ja millaisessa
tilanteessa otit kuvan.
Lähetä kuva JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvana (esimerkiksi 1 620 x 1 080 pikseliä /72dpi). Älä lähetä
kilpailuun suurta originaalitiedostoa, mutta pidä se tallessa, sillä järjestäjä pyytää sen tarvittaessa käyttöönsä
erikseen. Tällöin kuvan pitkän sivun tulee olla vähintään 1 700 ja enintään 3 500 pikseliä/300dpi.
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4. KUVIEN KÄYTTÖOIKEUS
Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä kuvia omassa viestinnässään (esimerkiksi
internet, markkinointi ja sosiaalinen media) ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
Lisäksi järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkia kilpailuun lähetettyjä kuvia kilpailuun liittyvässä
markkinoinnissa ja tiedottamisessa eri medioissa.
Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kuvien luvaton luovuttaminen
kolmannelle osapuolelle on kielletty. Järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan
sisältöä tai rajausta.
5. VOITTAJAN VALINTA
Kilpailun voittajat valitsee tuomaristo, jonka nimeää kaupunginjohtaja.
6. PALKINNOT JA PALKITSEMINEN
Jokaisessa sarjassa (alle 12-vuotiaat, 12-18-vuotiaat, 18 vuotta täyttäneet) palkitaan kolme parasta.
Palkinnot
1. Lahjakortti 400 euroa paikalliseen matkapuhelin- tai valokuvaustarvikeliikkeeseen
2. Lahjakortti 150 euroa paikalliseen matkapuhelin- tai valokuvaustarvikeliikkeeseen
3. Lahjakortti 100 euroa paikalliseen matkapuhelin- tai valokuvaustarvikeliikkeeseen
Myös yleisön suosikki palkitaan 100 euron arvoisella lahjakortilla paikalliseen matkapuhelin- tai
valokuvaustarvikeliikkeeseen. Yleisö voi äänestää suosikkikuvaansa Instagramissa tilillä @tornio365.
Äänestys avataan kilpailuajan päätyttyä. Äänestysaika on kaksi viikkoa. Yleisöäänestyksen finalistit
valitsee tuomaristo. Instagram ei osallistu kilpailun järjestämiseen.
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajat palkitaan syyskuun aikana.
7. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOSOIKEUS
Osallistumalla kilpailuun sitoudut noudattamaan kilpailun sääntöjä ja hyväksyt kilpailukuvasi
käyttöoikeutta koskevat ehdot.

Onnea kilpailuun!
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