Millä kuvalla sinä mainostaisit Ruokolahtea?
Ruokolahden kunnan kuvakilpailun säännöt ja ehdot
1. Kilpailun järjestäjä on Ruokolahden kunta, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti.
2. Kilpailuaika on 18.3.–31.7.2019.
3. Osallistuminen Ruokolahden kunnan kuvakilpailuun edellyttää, että osallistuja on luonnollinen henkilö.
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden
on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä tai hyvien tapojen vastaisia keinoja. Yksi
henkilö voi osallistua kilpailuun useammalla kuvalla (max.10 kuvaa/hlö), niin halutessaan.
4. Kuvat palautetaan osoitteeseen www.ruokolahti.fi/kuvakilpailu. Palautuksen yhteydessä kysytään
osallistujan yhteystiedot.
5. Kuvat toimitetaan jpg-muodossa. Suositusresoluutio on minimissään 3488 x 2616, mikä vastaa 9
Megapikselin kameraa. Kuva voi olla vaaka- tai pystykuva.
6. Kuvan nimestä käy ilmi kuvaaja, kuvauspaikka ja kuvausaika, esim. Matti Meikäläinen Kummakivi
13.3.2019. Kuvat on otettava Ruokolahden kunnan alueelta. Kilpailuun lähetettävät kuvat on otettava
kilpailuaikana.
7. Kilpailussa palkitaan kymmenen parasta kuvaa. Viestintätiimi valitsee vähintään 25 kuvaa äänestykseen.
Voittaja valitaan Facebookissa annettujen tykkäysten sekä kirjastolla järjestettävän äänestyksen
perusteella. Toisen ja kolmannen sijan valitsee Ruokolahden kunnanhallitus. Sijat 4.-10. valitsee
Ruokolahden kunnan viestintätiimi. Alle 18-vuotias kuvaaja voi osallistua nuortensarjaan, jossa palkitaan
viisi parasta. Nuortensarjan voittajat valitsee nuorisoneuvosto. Alle 18-vuotiaat osallistuvat myös yleiseen
kilpailuun. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Facebook ole millään tavoin mukana kilpailussa.
8. Kilpailijat vastaavat siitä, että heillä on kaikki tekijän- ja muut oikeudet lähettämiinsä kuviin, mm.
kuvaus- ja julkaisulupa kuvissa näkyviltä henkilöiltä. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden poistaa
kilpailun teeman vastaisen, loukkaavan tai muuten sopimattoman aineiston. Mainoskuvilla tai -viesteillä
ei voi osallistua kisaan.
9. Ruokolahden kunta voi halutessaan käyttää osallistujien lähettämiä valokuvia omassa toiminnassaan
muun muassa markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.
10. Kuvakilpailun palkinnot:1. palkinto 1000 €, 2. palkinto 400 €, 3. palkinto 200 €. Sijat 4.-10. palkitaan
ravintola Alppimajan pitsalahjakortilla (arvo 30 €). Nuorten sarjan voittajat palkitaan 50 €
rahapalkinnolla. Palkinnot jaetaan henkilökohtaisesti myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana. Palkittavien
valinnasta ei ole valitus- tai protestointioikeutta.
11. Mikäli voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi puutteellisten yhteystietojen vuoksi, palautuu palkinto uudelleen
jaettavaksi Ruokolahden kunnalle.
12. Palkinto on voittajalle veroton.
13. Voittajien nimet ja osallistujien kuvat voidaan julkaista Ruokolahden kunnan netti-, Facebook- tai
Instagram-sivuilla tai muissa sosiaalisen median ja viestinnän kanavissa. Kilpailuun osallistuva henkilö
antaa suostumuksensa nimensä julkaisemiseen edellä mainitulla tavalla.
14. Ruokolahden kunta ei ole vastuussa, mikäli kilpailuun lähetetty kuva ei jostain syystä saavu ajoissa
perille.
15. Kilpailuun osallistuvien tulee aina käyttää omaa nimeään. Mikäli joku esiintyy toisella nimellä, voi hän
menettää palkinnon.
16. Järjestäjällä on oikeus kaikkiin kilpailuun koskeviin muutoksiin. Kilpailijan yhteystietoja ei luovuteta
eikä käytetä kolmansien osapuolien toimesta.
17. Järjestäjä Ruokolahden kunta ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka
voivat aiheutua kilpailuun osallistumisesta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää
kilpailun milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syitä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä
mahdollisuutta erityisesti, jos kilpailua ei voida toteuttaa asianmukaisesti säännöissä mainitulla tavalla.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa, jos oikeudelliset tai todelliset syyt näin vaativat.
18. Valintaraadin jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

