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VALOKUVAKILPAILUN SÄÄNNÖT
1. Sinisen Reservin Valokuvakilpailu 2017 – Maanpuolustusta merellä ja rannikolla
Kilpailun järjestäjä: Sininen Reservi ry
Kilpailun aihe/tarkoitus: Sininen Reservi ry toimii aktiivisesti meripuolustuskentässä. Sen 29
jäsenyhdistystä tekevät jatkuvasti työtä meripuolustuksen reserviläistoiminnan eteen. Haluamme
löytää osuvia kuvia kertomaan tästä toiminnasta ja reserviläisten arkipäivästä.
Tähän tarkoitukseen ja tueksi tarvitsemme toiminnalllisia ja tunnelmallisia kuvia, sillä usein yksi
kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvan pitää liittyä tunnistettavalla tavalla
meripuolustukseen.
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun osallistutaan digikuvilla.
2. Kilpailukuvat
Kilpailulla haetaan toiminnallisia kuvia, miltä tahansa vuodenajalta. Kilpailukuva ei saa olla
aikaisemmin julkaistu/kaupallisesti hyödynnetty. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama,
ajalla 1.1-31.8.2017. Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet. Tunnistettavilta ihmisiltä on
oltava lupa kuvan julkaisuun. Kuvamanipulaatio on kielletty. Kuvankäsittelyssä sallitaan
häiritsevien elementtien poistaminen (esim. risut, tolpat jne), mutta ei kohteiden lisääminen.
Kuvattava aihe ei saa olla loukkaava tai halventava kuvattavaa kohdetta ja sen edustamaa
organisaatiota kohtaan. Hyvä kuva kertoo aina tarinan ja siinä on jonkinlainen vuoropuhelu tai
jännite.
Puolustusvoimien kohteisiin liittyen kaikki, mikä on esillä, on kuvattavissa. Ts. sellainen sisältö, jota
ei saa kuvata on pääsääntöisesti piilossa. Erikoislupa-alueella (esim. sotasatama / vast) kuvauslupa
pitää pyytää varuskunnan turvallisuusvastaavalta.
Muutamia vinkkejä kuviin liittyen:
Teknisesti onnistunut:
• Terävä, oikein valottunut
• Rajattu niin, että vain oleellinen on jäljellä
Aiheeltaan kiinnostava:
• Sijoita aihe hienoimpaan mahdolliseen taustaan
• Sommittelu, valon suunta
• Mene lähelle!

Sinisen Reservin Valokuvakilpailu 2017

11.2.2017

Kuvaa paljon, valikoi parhaat:
• Kasvot esiin!
• Ilmeet ja hymyt, katseen suunta
• Arvomerkit, symbolit esille
• Liikettä, toimintaa, uusia kuvakulmia
• Muista myös yksityiskohdat
• Vaaka ja pystykuva
3. Kilpailusarjat
Kilpailussa on kolme sarjaa joiden aiheet ovat ihminen, kalusto ja luonto. Kaikissa sarjoissa kuvan
tulee liittyä meripuolustus viitekehykseen.
4. Digitaaliset kilpailukuvat ja niiden lähettäminen
Kilpailukuvat lähetetään sähköpostitse. Digikuvat tule toimittaa JPEG-muodossa
matalaresoluutiokuvina (esim. 1620 x 1080 px/72 dpi). Tiedoston suurin koko: 40 Mt.
Järjestäjä pyytää tarvittaessa palkituista ja muista haluamistaan kuvista korkearesoluutiokuvat,
jolloin kuvan pitkän sivun tulee olla vähintään 1700 px ja enintään 3500 px/340 dpi.
Kilpailukuvat tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen kuvakilpailu.sininenreservi@outlook.com.
Kirjoita viestin aiheeksi (subject) kilpailun nimi. Esimerkiksi: Sinisen Reservin valokuvakilpailu .
Kirjoita selkeästi osallistujan nimi, osoite, puhelinnumero ja kuvan/kuvien nimet sekä muut tiedot
sähköpostiviestiin. Muissa tiedoissa/ Kuvan metatietoina tulee mainita paikkakunta jolla kuva on
otettu ja kuvateksti.
Viestin lähettämisestä tulee kuittaus. Mikäli et saa kuittausta lähetä viesti uudelleen.
5. Kuvien käyttöoikeus
Järjestäjillä on oikeus julkaista palkitut kuvat kilpailun tulosten esittelyn yhteydessä ilman erillistä
korvausta Facebookin lisäksi myös internet-sivuillaan. Kuvien luvaton luovuttaminen kolmannelle
osapuolelle on kielletty. Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet luovutetaan kilpailun
järjestäjälle, joka voi luovuttaa oikeuden edelleen puolustusvoimille. Kuvan isännänoikeus säilyy
kuvan ottajalla.
Järjestäjä voi julkaista kilpailuun osallistuneita kuvia kuvaajan luvalla ja erillisellä sopimuksella.
Järjestäjät eivät saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.
Palkitsemattomia kuvia järjestäjät voivat julkaista ilman erillistä sopimusta.
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6. Palkinnot
Kilpailuun osallistuneet, tuomariston valitsema koko kilpailun paras kuva ja kunkin sarjan paras
kuva palkitaan Tespack mobiililataustuotteilla ja muilla palkinnoilla. Voittajat julkistetaan ja
palkinnot luovutetaan vuoden 2017 Meripuolustuspäivässä lokakuussa.

7. Kilpailun organisaatio
Kilpailun suojelijana toimii Merivoimien komentaja, vara-amiraali Veijo Taipalus.
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat Puolustusvoimien kuvakeskuksen johtaja komentajakapteeni Pasi
Leskinen, Merivoimien esikunnasta tiedotuspäällikkö Annele Apajakari, Rannikonpuolustajalehden toimitussihteeri Seppo Alanko, kuvatoimittaja Jarno Riipinen ja tuomariston
puheenjohtajana Sininen Reservi ry:n varapuheenjohtaja Antti Rautiainen.
Sininen Reservi ry:n hallituksen jäsen Mika Kuutti toimii kilpailun johtajana. Sininen Reservi ry:n
hallitus voi kilpailun johtajan esityksestä kutsua tarvittavia asiantuntijoita kilpailuorganisaatioon.

