Valokuvakilpailu
Rautatiesilta 100 –vuotta
Tornion ja Haaparannan välinen rautatiesilta täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sen
kunniaksi järjestävät Tornion ja Haaparannan kaupungit yhteistyössä Tornion ja
Haaparannan kameraseurojen kanssa valokuvakilpailun. Kilpailukuviksi käyvät
sekä vanhat että uudet kuvat. Olisi hienoa jos kilpailun kautta saisimme kuvia
mahdollisimman pitkältä aikaväliltä, jotta näyttelyssä olisi myös sitä historian
tuntua.
Kilpailukuvista kootaan lokakuun alussa avattava näyttely Haaparannan vanhalla
rautatieasemalla.

Kilpailukuvat ja lähettäminen
-

-

Kilpailuun voi osallistua enintään 10 (kymmenellä) kuvalla. Kuvien määrä ei ratkaise, vaan laatu.
Osallistujalla tulee olla täydet oikeudet kuviin ja niiden julkaisemiseen. Et voi lähettää kilpailuun jonkun
toisen henkilön ottamaa kuvaa, vaikka muuten omistaisitkin ko. kuvan kopion.
Kilpailuun voi osallistua paperikuvilla tai digikuvilla.
Kaikissa paperikuvissa on oltava kuvan nimi ja kuvaajan tiedot. Kirjoita tiedot kuvien taakse tai erilliselle
lapulle. Vaadittavat tiedot: lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi voi halutessaan antaa tarkemmat
tiedot kuvasta ja kuvausajankohdasta, joka on vapaa.
Paperikuvat toimitetaan 1.9. mennessä Tornion kameraseuralle osoitteeseen Tornion kameraseura ry,
Kulleronkatu 7 A, 95400 TORNIO. Palautuskuori mukaan.
Paperikuvien max. koko on 20x30 cm.
Digikuvat toimitetaan sähköpostilla 1.9. mennessä osoitteeseen tornionkameraseura@gmail.com.
Otsikkoon merkintä ”Rautatie 100-kilpailu”.
Digikuvat on nimettävä niin, että nimestä voi päätellä lähettäjän nimen, esimerkiksi:
meikäläinen_matti_kuva1.jpg , meikäläinen_matti_kuva2.jpg .
Digikuvien on oltava jpg-muodossa resoluutiolla 300 ja kuvan pidemmän sivun on oltava 2000 -3000 px.
Digikuvat voi toimittaa myös tallennettuna CD-levylle tai Usb-tikulle yllä olevaan osoitteeseen. Palautuskuori
mukaan.
Kuvien lähettämisen yhteydessä tulee antaa lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tarkemmat tiedot
kuvista ja kuvausajankohdasta, joka on vapaa.
Diakuvia ei tällä kertaa oteta vastaan.

Kuvien käyttöoikeus
-

-

Kuvien oikeudet säilyvät lähettäjällä/kuvaajalla.
Lähettämällä kuvat kilpailuun lähettäjä/kuvaaja myöntää järjestäjille oikeuden muuntaa paperikuvat
sähköiseen muotoon ja tulostaa kuvia näyttelyä varten ja käyttää kuvia järjestäjien kotisivuilla ja julkaisuissa
näyttelyyn liittyen ilman erillistä korvausta.
Järjestäjä ei muuta kuvien sisältöä tai rajausta.
Järjestäjä ei luovuta kuvia kilpailun ulkopuolisille tahoille ilman osallistujan lupaa.
Järjestäjät voivat julkaista erikseen sovittavaa korvausta vastaan kuvia muissa julkaisuissaan.

Kuvien käsittely ja palautus
-

Järjestäjä sitoutuu käsittelemään kuvia huolellisesti, mutta ei vastaa esimerkiksi postissa tai kuljetuksessa
aiheutuneista vahingoista.
Paperikuvat, cd-levyt ja usb-tikut palautetaan kilpailun jälkeen vain mikäli niitä seuraa riittävävin
postimaksuin ja osallistujan nimellä ja osoitteella varustettu palautuskuori.
Ilman palautuskuorta lähetetyt kuvat, CD-levyt ja Usb-tikut hävitetään.

Kilpailun järjestäjät:

Tornion kameraseura ry.
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