VALOKUVAKILPAILUN SÄÄNNÖT
Valtakunnallinen luonnontieteellinen valokuvauskilpailu: ”Globaalit haasteet: vesi,
ravinto ja energia.”
Yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatussa kilpailussa päävastuullinen järjestäjä on ItäSuomen yliopiston LUMA-keskus, joka järjestää kilpailun yhteistyössä muiden LUMAkeskusten kanssa.
Kansallisen LUMA-verkoston yhtenä painopistealueena vuodelle 2013 on ’Globaalit
haasteet’. Valokuvauskilpailun tarkoituksena on saada nuoret ajattelemaan ja tuottamaan
omia näkemyksiään kolmesta valitusta globaalista haasteesta: veden, ravinnon ja energian
riittävyydestä. Kilpailuun osallistuvan kuvan tulee käsitellä vähintään yhtä mainittua
haastetta.
Kilpailuun osallistutaan yhdellä digikuvalla TAI yhdellä paperikuvalla.
Kilpailun alkukarsinnat käydään maaliskuussa 2013 LUMA-keskuksissa ympäri Suomea,
joissa kukin paikallinen raati valitsee alueeltaan viisi (5) valokuvaa loppukilpailuun.
Loppukilpailu järjestetään SciFest-tiedetapahtumassa Joensuussa 10.-12.4.2013, jossa voittaja
valitaan yleisöäänestyksellä. Loppukilpailun äänestysaika päättyy 12.4.2013 klo 13.
Palkinnot:
1. palkinto 300€ tavarapalkinto, lahjoittajana Helios Joensuu
2. palkinto 150€ lahjakortti, lahjoittajana Skepsis ry
3. palkinto 50€ lahjakortti, lahjoittajana Skepsis ry
Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.
1. Osallistumisaika
Kilpailuaika on 1.2.-15.3.2013.
2. Kilpailukuvat ja niiden lähettäminen
Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu, ja kuva on otettava kilpailuaikana.
Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
Järjestäjä ei ota juridista vastuuta osallistujan mahdollisesti syyllistyessä tekijänoikeuslain
rikkomiseen.
Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun vain yhdellä valokuvalla. Valokuvan käsittely on
sallittua, kunhan kuvat ovat itse otettuja.
Kun lähetät digikuvan sähköpostilla, kirjoita lähetyksen aiheeksi (subject) kilpailun nimi
”Globaalit haasteet”.
Kaikissa kuvissa on oltava kuvan nimi tai kuvaus ja tekijän tiedot. Kirjoita siis kuvien taakse
tai sähköpostiviestiin selkeästi:
Oma nimesi, oppilaitoksesi nimi, oma postiosoitteesi, oma puhelinnumerosi ja oma
sähköpostiosoitteesi.
Enintään kahden lauseen pituinen kuvaus valokuvasta (kuvan nimi tai kuvaus tilanteesta).

Kuvat lähetetään alueittain seuraavasti:
Itä-Suomi:
digikuva: luma-keskus@uef.fi
paperikuva: Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus, Natura N213, Joensuun kampus, PL 111,
80101 Joensuu
Etelä-Suomi:
digikuva: luma-keskus@helsinki.fi
paperikuva: Valtakunnallinen LUMA-keskus, PL 55, 00014 Helsingin yliopisto
Länsi-Suomi:
digikuva: lumate@lumate.fi
paperikuva: Tampereen LUMATE-keskus, PL 692 33101 Tampere
Pohjois-Suomi:
digikuva: oulumakeskus@gmail.com
paperikuva: Oulun LUMA-keskus, Tiina Haapalainen, Matemaattisten tieteiden
laitos/TE305, PL 3000, 90014 Oulun yliopisto

3. Digitaaliset kilpailukuvat
Digikuvan voi lähettää CD- tai DVD-levyllä, USB-tikulla tai vastaavalla tallennusvälineellä
sekä sähköpostilla kohdassa 2 mainittuihin osoitteisiin.
Digikuva tulee toimittaa JPEG-muodossa, jonka koko on vähintään 1620 x 1080 px/72 dpi.
Järjestäjät pyytävät tarvittaessa loppukilpailuun päässeistä kuvista korkearesoluutiokuvat,
jolloin kuvan pitkän sivun tulee olla vähintään 1700 px ja enintään 3500 px/300 dpi.
Kilpailun järjestäjät tulostuttavat loppukilpailuun päässeistä digikuvista maksimissaan 20 x
30 cm kokoiset paperikuvat loppukilpailua varten.
4. Paperikuva
Paperikuvan suurin koko on 20 x 30 cm.
Kilpailun järjestäjät sitoutuvat käsittelemään kuvia huolellisesti, mutta eivät vastaa
esimerkiksi postissa tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista.
5. Kuvien käyttöoikeus
Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.
Järjestäjillä on oikeus julkaista kilpailuun tulleita kuvia Internet-sivuillaan ja
tiedotusmateriaaleissaan. Järjestäjät voivat esittää kilpailuun osallistuneita kuvia LUMAkeskuksissa järjestettävissä maksuttomissa tapahtumissa kuvaajien luovuttamien tietojen
kanssa. Järjestäjät voivat muutoin julkaista kilpailuun tulleita kuvia kuvaajan luvalla.
Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.
Järjestäjät eivät saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.
6. Kuvien palautus
Paperikuvat, diat, CD-levyt ja muut tallennusvälineet palautetaan vain, jos niiden mukana
on riittävin postimerkein ja vastaanottajan osoitteella varustettu palautuskuori. Kilpailun

järjestäjät sitoutuvat käsittelemään aineistoa huolellisesti, mutta eivät vastaa esimerkiksi
postissa tai kuljetuksessa aiheutuneista vahingoista.
Ilman palautuskuorta toimitetut kuvat, CD-levyt ja muut tallennusvälineet hävitetään
kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen.
7. Järjestäjän vastuu
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun
sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla
niistä kilpailun verkkosivulla.

