Mikä on sinun huippuhetkesi vapaaehtoistoiminnassa? Kerro se kuvalla ja osallistu
100 huippuhetkeä -valokuvakilpailuun! Valokuvakilpailu on osa
Suomi 100 -juhlavuoden juhlintaa.
100 huippuhetkeä -valokuvakilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Yhteyshenkilö Minna Rajalin,
minna.rajalin@kyt.fi
Kilpailun aikataulut
Valokuvia voi toimittaa 1.5. – 15.10.2017 välisenä aikana.
Valokuvista kootaan näyttely Kansalaistoiminnankeskus Mataraan ajalle 9.11. –
30.11.2017. Kuvakilpailun voittaja sekä valokuvanäyttelyn yleisöäänestyksen voittaja julkistetaan Kansalaistoiminnankeskus Matarassa pidettävillä Vapaaehtoiseksi! -messuilla
30.11.2017.
Kilpailuun osallistuminen
Valokuvakilpailun tarkoitus on esitellä keskisuomalaista vapaaehtoistoimintaa ja siihen liittyviä huippuhetkiä. Kilpailuun voi osallistua kuvilla, jotka kilpailija on itse ottanut tai johon
kilpailijalla on omistus- ja käyttöoikeus, ja joka ei ole aikaisemmin osallistunut kilpailuun.
Kuva voi olla uusi tai vanha.
Kuvan tulee liittyä jollain tapaa keskisuomalaiseen vapaaehtoistoimintaan. Aiheen käsittelytapa ja näkökulma ovat vapaat. Kilpailija voi osallistua halutessaan kisaan useammalla
kuvalla. Vapaaehtoistyön huippuhetki voi liittyä yhdistyksen, järjestön tai seuran toimintaan
tai muuhun vapaaehtoistoimintaan.
Kilpailuun voi osallistua 1.5. – 15.10.2017 välillä seuraavilla tavoilla:
• lähettämällä kuvatiedosto jpg-muodossa sähköpostitse osoitteeseen 100huippuhetkea@kyt.fi
• lähettämällä paperikuva tai sen kopio postitse Mataraan (Kansalaistoiminnankeskus
Matara, Matarankatu 6A, 40100 Jyväskylä). Kuoreen tunnus ”100 huippuhetkeä”.
Paperiset valokuvat palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kuvien mukana
on palautuskuori yhteystietoineen.
Kampanjalla on oma 100 huippuhetkeä -kampanjasivu Facebookissa, jossa kilpailun järjestäjä julkaisee kilpailuun lähetettyjä kuvia. Jokaisen julkaistun kuvan yhteydessä julkaistaan vähintään kuvan ottaja nimi.

Kuvan toimittamisen yhteydessä kerrotaan kilpailuun osallistuvan nimi, kotipaikkakunta,
puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Toimita kuvan mukana sen otsikko/nimi, kuvauspaikkakunta sekä1-2 lauseen mittainen kuvaus siitä, mikä kuvatusta hetkestä tekee keskisuomalaisen vapaaehtoistyön huippuhetken. Mainitse myös mahdollinen yhdistys, järjestö
tai seura, johon kuva liittyy.
Valokuvakilpailun voittajaan otetaan yhteyttä ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Kilpailun
järjestäjä ei etsi tietoja erikseen.
Tekijätiedot
Kuvan toimittamisen yhteydessä on kerrottava kuvan ottajan nimi.
Tekijänoikeudet
Kuvan omistaja vakuuttaa huolehtineensa asianmukaisesti kilpailutyön tekijänoikeuskysymyksistä. Kilpailun järjestäjällä ei ole vastuuta kilpailukuvien tekijänoikeuksista. Osallistumalla kilpailuun kuvan omistaja antaa luvan kilpailun järjestäjälle kuvan/kuvien julkaisemiseen haluamissaan kanavissa. Kuvan ottajan nimi ilmoitetaan aina julkaisun yhteydessä.
Kilpailuun osallistuva vastaa siitä, että kilpailuun lähetetty kuva ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Kilpailun järjestäjä ei vastaa kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka johtuvat kuvaan sisältyvän
materiaalin sopimuksen vastaisesta käytöstä, kopioinnista, muuttamisesta, levittämisestä
tai muusta vastaavasta syystä. Kilpailuun osallistuva vastaa siitä, että lähetettyyn kuvaan
liittyvät tekijänoikeudet ovat hänen luovutettavissaan. Lisätietoja tekijänoikeuksista
www.kopiosto.fi, www.gramex.fi, www.tuotos.fi.
Mikäli kuva sisältää materiaalia, jonka tekijänoikeudet ovat kolmannen osapuolen omistuksessa, pitää kilpailuun osallistuvan varmistaa, että luvat materiaalin käyttämiseen ovat
kunnossa. Lupa on esitettävä kirjallisena sitä pyydettäessä. Kuvan omistaja vastaa kaikista mahdollisista tekijänoikeus- ja tallennusmaksuista ja kolmansien osapuolien oikeudellisista vaatimuksista.
Loukkaavat tai asiattomat sisällöt
Kuvia, jotka eivät liity kilpailun teemaan tai ovat muuten asiattomia, ei hyväksytä. Kuva ei
saa loukata, halventaa tai syrjiä sukupuolta, etnistä alkuperää tai uskonnollista vakaumusta. Kuvan tulee olla Suomen lakien ja hyvän maun mukainen.
Kuvissa esiintyvät henkilöt ja luvat
Mikäli kuvassa esiintyy henkilöitä, kilpailuun osallistuja on vastuussa siitä, että kaikilta asianomaisilta on kysytty lupa kuvan julkaisemiseen ja kilpailuun osallistumiseen.

Kuvien oikeudet
Kilpailuun osallistuja luovuttaa kilpailun järjestäjälle eli Keski-Suomen Yhteisöjen Tuelle
(KYT) oikeuden julkaista, esittää ja hyödyntää kuvaa tai kuvan osaa korvauksetta internetissä ja muissa medioissa sekä tapahtumissa maailmanlaajuisesti kilpailun teemaan liittyvissä yhteyksissä 31.5.2018 asti. Kuvia voidaan julkaista muun muassa KYT:n ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kilpailuun
osallistuja luovuttaa oikeuden kopioida kuvaa sekä muuntaa teoksen formaattia ja kokoa
siinä määrin, kuin se on tarpeen kuvan esittämiseksi.
Kilpailun voittajan valitseminen ja palkinto
Kilpailun järjestäjän kokoama raati valitsee valokuvakilpailun voittajakuvaksi yhden (1) kuvan, joka raadin mukaan kuvastaa parhaiten keskisuomalaisen vapaaehtoistyön huippuhetkeä. Pääpalkinto on 200 euroa.
Valokuvanäyttelyn kuvien valitseminen ja yleisöäänestys
Valokuvanäyttely julkistetaan 9.11.2017 Kansalaistoiminta.NYT -päivillä ja se kestää
30.11.2017 asti. Paikkana on Kansalaistoiminnankeskus Matara. Näyttelyyn otettavat kuvat valitsee raati. Valokuvanäyttelyyn valitut työt julkaistaan 100 huippuhetkeä -sivulla Facebookissa 9.11.2017. Eniten tykkäyksiä tai muita reaktioita 100 huippuhetkeä -sivulla ja
ääniä Mataran näyttelyssä 9.-24.11.2017 välillä saanut kuva saa kunniamaininnan yleisöäänestyksen voittajana. Kuvakilpailun ja yleisöäänestyksen voittaja julkistetaan
30.11.2017.
Sääntöjen hyväksyminen
Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailusäännöt.

