Isonkyrön 1700-luvun markkinat

Valokuvakilpailu 2018 säännöt
1. Kilpailun järjestäjä ja tavoite
 Kilpailun järjestäjä on Isonkyrön 1700-luvun markkinat ry.
 Isonkyrön 1700-luvun markkinat täyttää 25 vuotta ensi vuonna. Juhliessamme haluamme
tuoda esiin erilaisia näkemyksiä markkinoistamme kuvallisin keinoin. Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
 1700-luvun markkinoilla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä kuvia mm. 25-vuotisjuhlavuoden markkinoinnissa.
 Kilpailuun lähetettyjä kuvia voidaan käyttää markkinoiden historiikissa, joten vanhemmatkin
kuvat ovat tervetulleita.
2. Kilpailukuvat
 Kilpailuun voi osallistua 2 kuvaa/henkilö.
 Kilpailuun voi osallistua myös kuvalla, joka on otettu aikaisempina vuosina.
 Kilpailuun osallistutaan käsittelemättömällä digikuvalla.
 Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama.
 Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
 Kilpailun avulla toivotaan erilaisia näkökulmia 1700-luvun markkinoihin.
 Ole rohkea; ota lähikuva tai käytä kuvakulmaa, jota muut eivät käytä…
 Muista pyytää suostumus kuvan käyttöön, jos kuvassa on tunnistettavissa oleva henkilö.
3. Kilpailukuvien lähettäminen
 Lähetä digikuva sähköpostilla ja kirjoita lähetyksen aiheeksi: Kuvakilpailu.
 Tallenna kuvan nimeksi oma nimesi esim. etunimisukunimikuva1
 Kirjoita sähköpostiviestiin: kuvaajan nimi, osoite ja puhelinnumero.
 Kuva tulee lähettää matalaresoluutioisena jpg-kuvana 1620x1080 px/72dp.
Markkinat pyytävät valituista kuvista korkearesoluutiokuvat.
 Kuva tulee toimittaa 20.8. mennessä sähköpostiosoitteeseen markkinat1700@gmail.com
 Kilpailuun voi osallistua myös kirjeitse; Isonkyrön 1700-luvun markkinat, Museotie 4, 61500
Isokyrö. Huomioitahan, että kuva täytyy silti olla saatavana digitaalisena.
4. Kuvien käyttöoikeus
 Järjestäjällä on oikeus julkaista palkitut kuvat kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman
erillistä korvausta. Julkaisupaikkoja ovat mm 1700-luvun markkinoiden Facebook-sivun lisäksi
myös markkinoiden internet-sivustolla sekä mahdollisesti muussa yhteydessä.
5. Kuvakilpailun palkinto
 Kilpailun voittanut valokuva julkaistaan 1700-luvun markkinoiden juhlavuoden postimerkissä.
Voittaja saa kyseisiä postimerkkejä käyttöönsä.
 Raati julkaisee kilpailun tuloksen syyskuulla 2018. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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