
VALOKUVAKILPAILUN SÄÄNTÖRUNKOMALLI 

 

1. Kilpailu nimi 

� kilpailun järjestäjä 

� kilpailun aihe/tarkoitus (lyhyt selvitys ja/tai perustelu kilpailun 

aihe/tarkoitus) 

� kilpailusarjat (esim. avoin kaikille, avoin rajatulle ryhmälle esim. 

yhdistyksen jäsenet tms., nuoret/ikäryhmittäin, harrastajat, opiskelijat, 

ammattilaiset jne) 

� kilpailuun osallistutaan: 

1. digikuvilla 

2. paperikuvilla 

3. muu valokuvasovellus 

 

2. Kilpailukuvat 

� kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu 

� kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama 

� kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet 

� kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa 

kuvan julkaisuun 

 

3. Kilpailukuvien lähettäminen ja kuvakoko 

� kun lähetät digikuvia sähköpostilla, kirjoita lähetyksen aiheeksi (subject) 

kilpailun nimi ja osoite- ja muut tiedot viestiin 

� paperikuvat tms postitetaan osoitteella: (järjestäjän yhteystiedot) 

 

4. Kaikissa kuvissa on oltava kuvan nimi ja tekijän tiedot, kirjoita siis 

kuvien taakse tai sähköpostiviestiin selkeästi: 

� oma nimi 

� oma osoite 

� oma puhelinnumerosi 

� kuvan ja/tai kuvien nimet 



5. Digitaaliset kilpailukuvat 

� digikuvat voi lähettää CD/DVD-levyllä, USB-tikulla tai vastaavalla 

tallennusvälineellä sekä sähköpostilla (järjestäjän ilmoittama 

sähköpostiosoite). 

� digikuvat tule toimittaa JPEG-muodossa matalaresoluutiokuvina (esim. 

1620 x 1080 px/72 dpi) 

� järjestäjä pyytää tarvittaessa palkituista kuvista korkearesoluutiokuvat, 

jolloin kuvan pitkän sivun tulee olla (valitse sopiva koko, esim. 1700 px 

ja enintään 3500 px/300 dpi) 

 

6. Paperikuvat tai muut mahdolliset valokuvasovellukset 

� paperikuvien suurin koko (esim. 30 x 40 cm) 

� mikäli formaattina on dia, diat mielellään lasittomissa kehyksissä 

� kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kuvia huolellisesti, mutta ei 

vastaa esimerkiksi postissa tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista 

 

7. Kuvien käyttöoikeus 

� järjestäjällä on oikeus julkaista palkitut kuvat kilpailun tulosten esittelyn 

yhteydessä ilman erillistä korvausta internet-sivuillaan. 

� kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty 

� kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. 

� järjestäjä voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla ja 

erikseen sovittavaa korvausta vastaan 

� järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan 

sisältöä tai rajausta 

� palkitsemattomia kuvia järjestäjät voivat julkaista erikseen sovittavaa 

korvausta vastaan 

 

8. Kuvien palautus 

� paperikuvat, diat, CD-levyt ja muut tallennusvälineet palautetaan vain 

jos niiden mukana on riittävin postimerkein vastaanottajan osoitteella 

varustettu palautuskuori 



� kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kuvia huolellisesti, mutta ei 

vastaa esimerkiksi postissa tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista. 

� ilman palautuskuorta toimitetut kuvat, CD-levyt ja muut 

tallennusvälineet, hävitetään kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen 


