Nivala-kuvakilpailun säännöt

1 (4)

11.2.2019

NIVALA-VALOKUVAKILPAILU 2019
Nivalan kaupunki järjestää Nivala-aiheisen valokuvakilpailun. Kilpailu on voimassa
7.2. – 10.3.2019
Tietokoneellesi on kertynyt upeita kuvia, joissa esittäytyvät Nivalan ihmiset,
maisemat, kylät, harrastukset tai työn, koulun tai kodin hauskat hetket tai mitkä
tahansa muut asiat, jotka sinun mielestäsi kuvastavat Nivalaa.
Nyt parhailla kuvillasi kannattaa osallistua kilpailuun. Kilpailun parhaat kuvat valitaan
Nivalasta tehtävään valokuvakirjaan, joten sinulla on mahdollisuus saavuttaa
mainetta ja kunniaa ja ehkäpä jokin palkintokin!

Palkinnot
Osallistuneet, joiden kuva tai kuvia valitaan kirjaan, voivat voittaa palkintoja
seuraavasti:
•
•

3 henkilöä palkitaan arvonnalla, palkinnot kukin 100 €.
Lisäksi myöhemmin järjestetään yleisöäänestys, jonka perusteella 3 parasta
kuvaajaa voittavat 200 €, 150 € ja 100 €.

Kuvien käyttö
Tulevaa kirjaa käytetään mm. Nivalan kaupungin liikelahjana, joten siitä on tarkoitus
tehdä mahdollisimman laadukas painotuote, joka edustaa kuvilla Nivalaa.
Kirjaan valitut kuvat julkaistaan myöhemmin myös Nivalan kaupungin www-sivuilla
erillisessä kuvagalleriassa.

Kuvateksti
Voit miettiä halutessasi kuvalle myös jonkin kuvaustekstin, jota saatetaan sitten
käyttää kirjassa. Voit myös halutessasi antaa kuvalle jonkin osuvan nimen, jota
voidaan käyttää kirjassa. Ainakin kuvan ottopaikka ja ajankohta olisi hyvä ilmoittaa
lisätietoina. Tietenkin tarvitsemme myös kuvaajan nimen ja yhteystietosi.
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Kuvakilpailun säännöt
Kuvamäärä
•

Kilpailuun saa yksi osallistuja lähettää maksimissaan 10 kuvaa, jotta kuvien
kokonaismäärä ei kasva liian suureksi.

Kuvien laatuvaatimukset
•

Jos kuvasi ovat RAW-muotoa, tallenna ne kilpailua varten TIFF-muotoon
(tarkennin .tif) jos mahdollista, koska se on painotuotteeseen tarkoitettu muoto ja
sillä saadaan painotuotteeseen paras kuvan laatu (voit halutessasi lähettää myös
RAW-kuvan).

•

Myös korkealaatuinen PNG- tai JPEG -kuva käy, jos siinä on tarpeeksi pikseleitä
(tarkentimet .png ja .jpg).

•

Kuvien koko on oltava pikselimäärältään riittävän suuri. Se tarkoittaa, että niissä
pitää olla tarpeeksi pikseleitä, että kuviin voidaan asettaa painoresoluutio 300 dpi
ja kuva voidaan painaa kirjaan vaikkapa sivun kokoisena. Kuvien kokoa voi aina
pienentää, mutta ei juurikaan suurentaa.
Kirjan sivukokoa ei ole vielä päätetty, joten seuraavat pikselikoot ovat sinulle
ohjeena:
-

Vaakakuvan leveys vähintään 3580 pikseliä tai
Pystykuvan korkeus vähintään 3580 pikseliä

Useimmat nykyiset kamerat ottavat oletuksenakin jo tätä tarkempia kuvia. Koska
emme tiedä, ovatko kuvasi pysty- vai vaakakuvia, voit pitää noita pikselimittoja
ohjeena. Mitä enemmän pikseleitä, sen parempi.
•

Kuvien pitää olla riittävän tarkkoja. Kirjaan ei voi valita epätarkkoja, tärähtäneitä
tai suttuisia kuvia.

•

Kuvissa pitää olla tarpeeksi sävyjä ja oikea valotus. Rakeiset, ali- tai
ylivalottuneet kuvat eivät käy painotuotteeseen.

•

Kuvissa ei saa olla sellaista aiheeseen kuulumatonta sisältöä, joka pitäisi poistaa
ja jota ei saa rajaamalla pois. Jos esimerkiksi kuvan pitäisi esittää rakennusta,
mutta siinä on keskellä kuvaa likaisia rakennustelineitä, ämpäreitä ja muoveja, ei
niitä saa rajaamalla pois. Jos jokin pieni poistettava yksityiskohta on reunassa, sen
pystyy ehkä vielä rajaamaan pois.

Kuvien tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
•
•

Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kilpailuun osallistujalla.
Jos kuvasi valitaan kirjaan, luovutat niiden käyttöoikeuden Nivalavalokuvakirjaan ja kuvagalleriaan tai näyttelyyn Nivalan kaupungille. Jos Nivalan
kaupunkikonserni haluaa käyttää kuvia muussa tarkoituksessa, siitä tehdään
erikseen käyttöoikeussopimus.
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• Nivalan kaupunki kunnioittaa tekijänoikeuteen kuuluvia moraalisia oikeuksia, eli
ilmoittaa julkaistavien kuvien ottajien nimet sekä painotuotteissa että wwwsivulla. Kilpailuun osallistuneita kuvia saatetaan kuitenkin muokata esim.
painotuotevaatimusten takia vaikkapa sävyjä säätämällä sekä rajaamalla. Esim.
rajaus saatetaan tehdä siksi, että kuva saadaan sopivan kokoiseksi aukeamalle
(riippuu tulevan kirjan formaatista). Kuvissa säilytetään kuitenkin alkuperäinen
ilme niin pitkälle kuin mahdollista.

Henkilösuoja
•

Jos kuvissasi esiintyy yksittäisiä henkilöitä, sinun on kysyttävä heiltä lupa
osallistua kilpailuun kyseisillä kuvilla, koska se voi tarkoittaa myös kuvan
julkaisemista. Tämä ei koske julkisissa tapahtumissa otettuja kuvia, esim. Nivalan
kapinaviikolla torilla väkijoukosta. Myös esim. avoimien ovien päivä, joka on
julkisesti ilmoitettu, on julkinen tilaisuus.
Jos henkilöitä sisältävä kuvasi valitaan julkaistavaksi, sinulta pyydetään sen
jälkeen lupa / luvat kirjallisena, joissa on sitten oltava kuvissa esiintyvien
henkilöiden allekirjoitus.

Kuvien nimeäminen ja kuvien toimitustapa
Nimeä kuvat selkeästi, jotta tiedämme, mitkä lisätiedot tai kuvaustekstit koskevat
mitäkin kuvaa. Käytä lisätiedoissa myös antamiasi nimiä loogisesti, ettei tule
sekaannuksia.
Tiedostomuoto asettaa kuvakilpailussa kuvien toimitustavalle vaatimuksia, koska
varsinkin TIFF- ja RAW-kuvat ovat tiedostokooltaan todella isoja eikä niitä voi
lähetellä sähköpostilla. Sähköpostiliitteen maksimikoko on noin 10 megatavua.
JPEG- ja PNG-muotoiset kuvat ovat pienempiä, eli jos kuvasi ovat jompaakumpaa
muotoa näistä, voit lähettää ne sähköpostilla osoitteeseen:
kuvakilpailu@nivala.fi
Laita tällöin kaikki kuvien lisätiedot myös sähköpostiin joko viestiin tai liitteenä
esim. Word-tiedostona tai jollain muulla tekstieditorilla tehtynä.
TIFF-kuvat (tai RAW) pitää toimittaa joko muistitikulla tai CD-levyllä. Tee mukaan
tällöinkin tiedosto, josta löytyy kuvien lisätiedot. Pistä kuoreen tai pakettiin teksti
”Nivala-valokuvakilpailu” ja vastaanottajaksi Jukka-Matti Remes.
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Muistitikut tai CD-levyt voi toimittaa:
•
•

•

Nivalan kaupungin neuvontaan (avoinna
ma-to 9-11 ja 12-15 sekä pe 9-11 ja 12-14).
Postilla osoitteeseen:
Nivalan kaupunki
Jukka-Matti Remes
Kalliontie 15
PL 10
85501 Nivala
Voit myös toimittaa kuoren kaupungintalon
postilaatikkoon, jos neuvonta on kiinni.

Tallennusmediat saat halutessasi takaisin, kun
kuvat on saatu sieltä talteen.

TIIVISTELMÄ:
•
•
•
•
•
•

Lisätiedot
Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja sähköpostilla
osoitteesta:
jukka-matti.remes@nivala.fi
tai puhelimella Jukka-Matti Remekseltä:
040 344 7319.
•
•
•
•
•
•

•

Kilpailuaika 7.2. – 10.3.2019
Maksimi 10 kuvaa / osallistuja
Palkinnot arvonnalla 3 x 100 € ja
yleisöäänestyksellä palkitaan 3
henkilöä: 200, 150 ja 100 €
Kuvat tulevat Nivala-aiheiseen
kuvakirjaan, jota käytetään mm.
liikelahjana.
Valitut kuvat julkaistaan myös
kuvagalleriassa www-sivuilla ja
mahdollisesti muuallakin.
Jos kuvasi valitaan kuvakirjaan,
luovutat niiden käyttöoikeuden
Nivalan kaupungille valokuvakirjaa ja
näyttelyä varten. Jos Nivalan
kaupunkikonserni haluaa käyttää
kuvia muussa tarkoituksessa, siitä
tehdään erikseen
käyttöoikeussopimus.
Kuvamuodot TIFF, PNG tai JPEG (tai
myös RAW)
Kuvissa riittävästi pikseleitä
Kuvissa esiintyviltä henkilöiltä
kysyttävä lupa
Nimeä kuvatiedostot selkeästi ja keksi
kuville vaikka hyvä nimi tai
kuvausteksti.
Kerro kuvan ottopaikka ja ajankohta.
Toimitus: isommat tiedostot
muistitikulla tai CD:llä Nivalan
kaupungille Jukka-Matti Remekselle,
pienemmät sähköpostilla (max 10 Mt)
osoitteeseen kuvakilpailu@nivala.fi
Muista ilmoittaa yhteystietosi!
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