#munympäristö-valokuvauskilpailun säännöt
Kilpailu nimi: #munympäristö-valokuvauskilpailu
Kilpailu on käynnissä: 29.4. - 17.5.2015
Kilpailun aihe:
Ota valokuva siitä ympäristöstä, jonka haluaisit säilyttää tuleville sukupolville. Se voi olla paikka
luonnossa, kaupungissa tai kylässä, sisällä tai ulkona. Tärkeintä on, että paikka kuvaa hyvin sinun
ympäristöäsi ja on jotakin, minkä haluaisit pysyvän sellaisena myös tulevaisuudessa. Lataa kuva
Instagramiin ja lisää siihen #munympäristö. Voit myös kertoa, miksi juuri tämä paikka on säilyttämisen
arvoinen.
Parhaan valokuvan valitsee ympäristöministeriön kokoama raati ja voittaja julkistetaan maailman
ympäristöpäivänä 5.6.2015. Valokuvakilpailun voittajan kuva pääsee Ympäristö-lehteen sekä se on
näytillä ympäristöministeriön uusien toimitilojen infoscreeneillä Helsingin ydinkeskustassa.
Ympäristöministeriö esittelee valokuvakilpailun satoa myös verkkosivuillaan ja jakaa kuvia omalla
Instagram-tilillään. Voittaja saa kuvastaan palkkioksi 200 euroa, jolloin ympäristöministeriö hankkii
täydet julkaisuoikeudet kuvaan.
Kuvien oikeudet:
Kilpailuun voi osallistua itse ottamalla kuvalla, joihin kuvaajalla on täydet oikeudet ja kuvaajan vastuu.
Kuvaaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista teos ja että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja muiden
oikeuksia.
Osallistumalla valokuvakilpailuun osallistuja luovuttaa ympäristöministeriölle oikeuden käyttää
kilpailuun ladattua kuvaa kaikessa kilpailuun liittyvässä viestinnässä. Jos kilpailun kuvia aiotaan käyttää
muussa ympäristöministeriön viestinnässä, kuvan omistajalta kysytään lupa ja sovitaan
tapauskohtaisesti korvauksesta. Voittajakuvan oikeudet ympäristöministeriö ostaa 200 eurolla. Kilpailun
osanottajat myöntävät ympäristöministeriölle oikeuden käyttää kilpailun voittajan nimeä eri
viestintäkanavissa ilman eri suostumusta tai korvausta.
Kilpailutapa ja arviointi:
Kilpailussa on yksi sarja. Kilpailukuvat ladataan Instagramiin. Raati valitsee voittajan. Voittajalle
ilmoitetaan Instagramin tai muun sosiaalisen median kautta.






Kilpailukuvaa ladatessasi, kuvasta on löydyttävä #munympäristö-hashtag. Kuvassa saa kuitenkin
käyttää useampaa hashtagia.
Kilpailussa idea on etusijalla. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös valokuvailmaisuun.
Voit osallistua kilpailuun myös vanhalla kuvalla lisäämällä siihen #munympäristö-hashtagin,
jolloin se on mukana kilpailussa.
Kilpailuun voi osallistua useammalla kuvalla.
Instagramissa kuva lähetetään nimimerkillä ja voittajille ilmoitetaan Instagram-palvelussa.
Voittajaa pyydetään tuolloin ottamaan yhteyttä kilpailun järjestäjään tiettyyn päivään mennessä.



Kilpailuun osallistujan on tarvittaessa valmistauduttava esittämään henkilöllisyys.

Kilpailukuvat:








kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama.
kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet.
voi osallistua myös vanhalla kuvalla tai useammalla kuvalla.
kuva ei saa olla aiempi kilpailukuva.
kotirauhan, iän tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.
järjestäjä ilmoittaa kuvapalvelun ylläpitäjälle kuvan poistamisesta ja hylkää kuvan kilpailusta
mikäli se on syrjivä tai loukkaava.
jos esiintyy itse tai alaikäinen alle 18-vuotias henkilö esiintyy kuvassa, tulee varmistaa kuvassa
esiintyvän nuoren vanhemmalta, että hänellä on oikeus esiintyä kuvassa.

Kilpailun järjestäjä:
Ympäristöministeriö
Kilpailun raati:
1.
2.
3.
4.

Valokuvaaja ja Instagram-aktiivi Samuel Taipale
Valokuvaaja, ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö
Viestintäjohtaja Jussi Salmi, ympäristöministeriö
Viestintäasiantuntija Liisa Poussa, ympäristöministeriö

Osallistumalla kilpailuun ja käyttämällä kuvassa #munympäristö-hashtagiä hyväksyt nämä säännöt.
Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat lisäksi noudattamaan Instagram-palvelun omia käyttöehtoja ja
sääntöjä.
Voittajan julkistus:
Voittaja julkistetaan 5.6.2015 ympäristöministeriön verkkosivulla (www.ym.fi) ja ministeriön sosiaalisen
median kanavissa. Voittajalle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti.

