VALOKUVAKILPAILU
Kilpailun säännöt
Kilpailun nimi: Jäätävän

rentouttavaa

Kilpailun järjestää: Turun Avantouimarit ry
Kilpailun tarkoitus: Löytää innovatiivisia, hauskoja ja tunnelmallisia kuvia yhdistyksen sisäiseen ja
ulkoiseen viestintään.
Aihe: Kylmäuintiin liittyvät ihmiset, tunnelmat ja elementit Ispoisten uimarannalla
Kilpailuaika: 1.12.2017 - 31.3.2018
Osallistujat: Kilpailu on avoin kaikille Turun Avantouimareiden jäsenille ja asiakkaille
Kilpailusarjat: Kilpailussa on kaksi sarjaa: 1. nuoret (alle 16 vuotta) ja 2. aikuiset
Kilpailuun osallistuminen: Ainoastaan digi-kuvilla. Enintään 3 kuvaa per osallistuja
Kilpailukuvat:
• kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama
• kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu lehdissä tai julkisissa nettimedioissa, ja kuvaajalla
on oltava kuvaan täydet oikeudet eli kuvaa ei ole myyty esimerkiksi lehtiartikkelin yhteydessä
• kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun. Julkisessa
paikassa saa yleensä aina kuvata kun taas pukuhuoneessa ei koskaan. Jos kuvaa saunassa,
kaikilta kuvassa esiintyviltä pitää olla lupa.
• kuvan sävyjä ja valoisuutta saa säätää, mutta itse kuva-aihetta ei saa manipuloida
Kilpailukuvien lähettäminen:
Sähköpostilla tiedotus@turunavantouimarit.fi
Kirjoita lähetyksen aiheeksi: Jäätävän rentouttavaa
Kaikissa kuvissa on oltava kuvan nimi ja tekijän tiedot, sähköpostiviestiin selkeästi:
• oma nimi
• oma osoite
• oma puhelinnumero
• kuvan/kuvien nimet
Kuvakoko: Digi-kuvat jpg-muotoisina, noin 2-3 Mb
Arvostelu: Kilpailuraati valitsee kuvista 5 kpl/kilpailusarja (=yht. 10 kpl) julkaistavaksi yhdistyksen
kotisivuilla ja Instagrammissa
Netin käyttäjillä on 1.3. - 15.4.2018 välisen ajan mahdollisuus äänestää parasta kuvaa molemmissa
sarjoissa peukuttamalla netissä. Käytössä on yksi ääni per äänestäjä. Äänestäjien kesken arvotaan
TAU:n arvokortti. Peukutusosoite ilmoitetaan myöhemmin saunan kioskin seinällä.
Molempien sarjojen kolme parasta palkitaan TAU:n arvokortilla. Kaikista kilpailukuvista parhaan
valitsee raati. Voittaja saa 200 € arvoisen lahjakortin valokuvausliike Raja Pro Shopiin.
Kilpailun voittajat julkistetaan yhdistyksen kotisivuilla.
Kuvien käyttöoikeus:
HUOM! Kilpailun järjestäjä saa kaikkiin kilpailuun osallistuneisiin kuviin julkaisuoikeudet.
Kilpailun järjestäjä voi hyödyntää kuvia parhaaksi katsomallaan tavalla.
• järjestäjällä on oikeus julkaista kuvia kilpailun yhteydessä ilman erillistä korvausta ja kuvaajien
lupaa myös kotisivuillaan ja Instagrammissa
• järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta

