SÄÄNNÖT
Valokuvakilpailu #minunkarstula
Valokuvakilpailu alkaa 1.3.2016 ja päättyy 31.12.

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Kilpailun järjestää Karstulan kunta yhteistyössä Viispiikkisen ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu
Oy:n kanssa.

2. KILPAILUN TARKOITUS
Kilpailun tarkoituksena on innostaa karstusia ja Karstulan kunnassa vierailevia kuvaamaan omaa
arkipäiväänsä, töineen ja harrastuksineen, sekä tuomaan Karstulaa esille omasta näkökulmastaan.
Karstulan kunta haluaa tarjota kuntalaisille ja kunnassa vieraileville mahdollisuuden olla mukana
kunnan tunnetuksi tekemisessä ja markkinoinnissa. Kunnalle on tärkeää, kuinka kunnan palvelut
näkyvät ulospäin, miten palvelut koetaan, millainen paikka Karstula on asua, elää, harrastaa ja
tehdä työtä. Millaisia ovat karstuset ihmiset? Millaisena näyttäytyy juuri Sinun Karstulasi?
Karstulan kunnan viestintäjaosto on kokouksessaan 3.11.2015 lausunut kuvakilpailun järjestämisestä, että valokuvakilpailun kautta kuntalaiset ja kunnassa vierailevat voivat halutessaan osallistua kunnan esilletuomiseen arkipäivän tilanteiden kautta. Samalla kunta vastaanottaa arvokasta
tietoa ja materiaalia siitä, miltä Karstula näyttää kuntalaisten ja kunnassa asioivien silmin, minkälaisiin toimintoihin ihmiset kunnassa asuessaan ja vieraillessaan osallistuvat, miten he sen kokevat
ja kuinka tämä kaikki toiminta voitaisiin pukea kuviksi ja kertoa se eteenpäin kunnan viestinnässä.
Valokuvakilpailun järjestäminen palvelee myös tulevaa kunnan 150-vuotisjuhlaa.

3. KUVA-AIHEET
Kilpailussa on neljä kuva-aiheosiota: luonto, ihmiset, työ ja harrastukset. Kilpailulla haetaan arkipäivän kuvia näistä eri kuva-aiheista. Kuvissa haetaan erityisesti aktiivisuutta ja toimintaa sekä ihmisiä; lapsia, nuoria, aikuisia, vanhuksia, jotka toimivat kunnassa erilaisissa tilanteissa.
Kuvilla on tarkoitus tuoda esille Karstulaa siten kuin kuntalaiset ja kunnassa vierailevat sen kokevat. Millaisia positiivisia mielikuvia tai asioita Karstula Sinussa herättää ja miten haluaisit sen muille
esittää? Nautitko kenties pitkistä hiihtoretkistä, tapahtumista, leikeistä päiväkodissa, välitunneista
koulussa, kävelystä kesäyössä, uimisesta? Millainen on Karstula, josta sinä pidät? Jossa asut, käyt
koulua, olet hoidossa, työskentelet, harrastat tai lomailet. Näytä se meille kuvin.

4. OSALLISTUMISKELPOISUUS JA OSALLISTUMINEN
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, pois lukien ne henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.
Osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti Instagramissa lisäämällä kuva ja liittämällä siihen #minunkarstula. Mikäli et ole Instagramin käyttäjä, voit osallistua kilpailuun myös lähettämällä kuvan
sähköpostitse osoitteeseen viestinta@karstula.fi
Kaikki kilpailuun osallistuvat kuvat laitetaan näkyville Instagramiin, jossa niiden tulee olla näkyvillä
julkisesti kaikille. Kilpailukuvat voidaan linkittää myös Facebookiin ja kunnan kotisivuille.

5. KILPAILUKUVAT
Kilpailuun osallistuvan kuvan ottajalla täytyy olla täydet oikeudet kuvaan, jonka hän kilpailuun lähettää. Mikäli kuvissa on tunnistettavissa olevia henkilöitä, tulee kuvaajalla olla heidän suostumuksensa kuvien julkaisemiseen. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama. Yksi kilpailija voi
osallistua kilpailuun myös useammalla kuvalla. Kuva ei voi olla vanhempi kuin 1.1.2016 otettu. Kuvan tulee olla ennen julkaisematon.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa kilpailusta sellaiset kuvat, joiden oikeudet eivät ole
osallistujan hallinnassa sekä kuvat, jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät muuten vastaa
tämän kilpailun luonnetta.

6. KUVATEKSTIT
Kilpailukuvien kuvatekstissä tulee mainita, missä paikassa tai tilanteessa kuva on otettu sekä mihin
kilpailukuva-kategoriaan (luonto, ihmiset, työ vai harrastukset) kuva osallistuu. Kuvaa voi selventää
esittelytekstissä enemmänkin, mikäli haluaa.

7. KUVIEN KÄYTTÖOIKEUDET
Kilpailukuviin liittyvät tekijänoikeudet jäävät kuvan ottajille. Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle
osapuolelle on kielletty. Osallistumalla kilpailuun ja lähettämällä kuvasi meille, annat samalla suostumuksesi kuvan pysyvään Karstulan kunnan ja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n käyttöön. Artikkeleiden yhteyteen tuleva copyright-merkintä laitetaan asiaan kuuluvalla tavalla näkyviin kuvanottajan nimiin.
Osallistumalla kilpailuun kuvaaja suostuu siihen, että järjestäjillä on oikeus ilman eri korvausta linkittää ja
käyttää kilpailuun lähetettyjä kuvia Facebook-ja Instagram-sivuillaan sekä kotisivuillaan www.karstula.fi ja
www.karstulanseutu.fi . Kuvia voidaan käyttää jo kilpailun aikana kunnan ja kehittämisyhtiön mainonnassa.
Järjestäjillä on myös oikeus ilman eri korvausta tehdä kaikista kilpailukuvista kuvakooste tai näyttely näytettäväksi Karstulan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumissa teemalla "Minun Karstula".
Kilpailun voittajakuvien ja kuukauden kuvien kuvaajat suostuvat siihen, että he lähettävät alkuperäisen kuvan suurimmassa mahdollisessa kuvakoossa (suositus 2Mt-5Mt) järjestäjälle sähköpostitse. Järjestäjällä on
oikeus julkaista kuukauden kuvat sekä koko kilpailun voittajakuvat paikallislehti Viispiikkisessä ilman erillistä
korvausta. Huomioithan, että ottamalla kuvan kännykän kameratoiminnolla, saat alkuperäiskuvasta huo-

mattavasti suuremman, kuin ottamalla kuvan suoraan sovelluksen kameralla (esim. Instagram), jolloin sovellus pakkaa kuvan automaattisesti noin 300 kilotavuun.
Näiden lisäksi järjestäjällä on oikeus ilman eri korvausta käyttää kuvia Karstula-aiheisissa postikorteissa
ja/tai seinäkalentereissa ja muussa kunnan ja/tai kehitysyhtiön mainonnassa ja markkinoinnissa.

8. VOITTAJAN VALINTA
Kilpailun voittajat valitsee kilpailun päätteeksi erillinen tuomariraati, jonka nimeää Karstulan kunnan viestintäjaosto. Jokaisesta kilpailussa ilmoitetusta kuva-aiheesta (luonto, harrastukset, työ,
ihmiset) palkitaan kolme parasta kuvaa. Tämän lisäksi joka kuukausi kilpailun ajan valitaan kaikista
saapuneista kuvista kuukauden kuva, joka julkaistaan paikallislehti Viispiikkisessä.

9. PALKINNOT JA PALKITSEMINEN
Kilpailun voittajat tullaan palkitsemaan lahjakorteilla paikallisiin karstusiin yrityksiin. Jokaisen kilpailukuva-aiheen voittaja saa 200 €:n lahjakortin, toiseksi tullut 100 €:n ja kolmanneksi tullut 50
€:n lahjakortin.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti, joko Instagramin välityksellä tai sähköpostitse,
riippuen henkilön osallistumistavasta kilpailuun. Käyttämätöntä palkintoa ei korvata eikä sitä voi
muuttaa rahaksi.

10. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTOSOIKEUS
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät nämä kilpailun viralliset säännöt. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kotisivuillaan.

11. JÄRJESTÄJÄN JA OSALLISTUJIEN VASTUUT
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja
vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä
ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai
jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai
käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla
kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun
verkkosivuilla www.karstula.fi .

12. VASTUUVAPAUTUS
Facebook ja Instagram eivät ole osallisena kilpailun järjestämisessä.

