
Millaisen postikortin sinä haluaisit lähettää Korpilahdelta?

KORTINKAUNISTA KORPILAHTEA 

-VALOKUVAKILPAILU

Osallistu nyt valokuvakilpailuun ja lähetä meille aihe uuteen Korpilahti-postikorttisarjaan. 

Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistys ry ja Korpilahti-lehti (jäljempänä järjestäjä) järjestävät avoimen 
kotiseutuhenkisen valokuvakilpailun, jonka tavoitteena on saada kuva-aiheita ja näkymiä uusiin 

postikortteihin ja muihin julkaisuihin. 

Sarjat:
Kilpailusarjoja on kaksi: nuoret (1991 syntyneet ja nuoremmat) ja aikuiset.

Kuviin liittyvät säännöt ja oikeudet:
- Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu.
- Kilpailuun saa lähettää vain yhden kuvan.
- Kuvan on oltava osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet. 
- Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä ja muutoin kuvasta tunnistettavalta henkilöltä on 
oltava kirjallinen tai sähköinen (oma sähköpostiviesti) lupa kuvan julkaisuun. Alle 15-vuotiaiden lasten 
kohdalla on oltava huoltajan lupa. 
- Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä tai olla julkaisematta kuvaa, joka on hyvän tavan vastainen tai 
muutoin sopimaton.

Kuvaaja antaa lähettämäänsä kuvaan järjestäjälle kaikki oikeudet ja suostumuksen kuvan vapaaseen 
käyttöön ja julkaisemiseen korvauksetta. Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailuun lähetetyt kuvat ilman 
erillistä korvausta postikortteina tai muina kaupallisina julkaisuina. Kuva osallistuu kilpailuun 
muokkaamattomana, mutta sen jälkeen järjestäjällä on oikeus muokata ja rajata julkaistavia kuvia.

Kuvien tekniset ominaisuudet:
- Kilpailukuva on korkearesoluutioinen digitaalikuva jonka pitkä sivu on vähintään 2000px
- Kuvan tulee olla muokkaamaton.

Kuvien toimittaminen:
- Kuvat on lähetettävä 30.9.2010 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen toimitus@korpilahtilehti.fi

- Tiedostonimessä on oltava kuvan nimi ja tekijän nimi
esim. MUURAISVUORI_LIISA_VIRTANEN. 

Kirjoita viestin aiheeksi VALOKUVAKILPAILU ja viestiin lisäksi kuvaajan nimi, syntymävuosi, postiosoite, 
puhelinnumero ja kuvan kohteen tiedot. Kuvien yksilöintiä ja dokumentointia varten tarvittava kohteen 
tieto voi olla esim. kylän nimi, vesistö tai maastonkohta. 

Voittajien valitseminen:
Kilpailun tuomaristo valitsee kummastakin sarjasta (nuoret/aikuiset) kymmenen kuvaa, joista järjestetään 
avoin äänestys. Kolme eniten ääniä saanutta kuvaa kummastakin sarjasta palkitaan. Äänestysohjeet 
julkaistaan myöhemmin.

Tuomariston puheenjohtajana on kuvataitelija Pekka Suomäki. Hänen lisäkseen tuomaristoon kuuluvat 
Korpilahti-lehden päätoimittaja Maarit Nurminen ja Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Markku Lahti. 
Tuomariston sihteerinä on Matti Hyvärinen.

Lisätietoja:
Kilpailusäännöt löytyvät myös Korpilahti-lehden kotisivuilta
www.korpilahtilehti.fi

Lisätietoja kilpailusta antaa kotiseutuyhdistyksen sihteeri 
Matti Hyvärinen, puh 0400 327 613 tai matti.hyvarinen@pp5.inet.fi
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http://www.korpilahdenkotiseutu.fi/www.korpilahtilehti.fi

