
VALOKUVAKILPAILU:
Minun Vihtijärveni

Millaisena sinä näet Vihtijärven? Vangitse valokuvaksi oma 
mielimaisemasi tai -paikkasi, tai muu sinulle merkittävä 
asia kylältä. Kuva voi olla otettu  jo aiemminkin, mihin 
vuodenaikaan tahansa.

Kilpailuaika: 25.4.-15.8.2018. 
Lisätiedot: valokuvakilpailu@vihtijarvi.fi
Katso kilpailun ohjeet ja säännöt alta.

Valokuvakilpailun neljä parasta kuvaa pääsee esille 
kylätalon seinille tuleviin akustisiin teoksiin. Lisäksi kaikkia 
kilpailuun osallistuvia kuvia voidaan käyttää kylän 
markkinointimateriaalissa, esimerkiksi kotisivuilla, 
painetussa materiaalissa tai tapahtumissa. 

Myös yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan 
tuomariston loppukilpailuun valitsemien kuvien joukosta.

Kilpailun järjestää Vihtijärven kyläyhdistys ry.



Minun Vihtijärveni -valokuvakilpailun säännöt:

Kilpailuaika: 25.4.-15.8.2018

Kilpailukuvat

• Kuvan tulee olla otettu Vihtijärvellä. 

• Aihe on vapaa.

• Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama.

• Kuvia ei saa manipuloida digitaalisesti tai yhdistää useista otoksista. Perussäädöt, kuten 
valoisuuden säätäminen ovat kuitenkin sallittuja, mutta vain ns. normaalin kuvankäsittelyn 
puitteissa.

• Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvattavista kohteista tulee olla kohteen omistajan lupa kuvan 
ottamiseen ja julkaisemiseen.

Kuvien lähettäminen

• Kuvaajan tulee mainita kuvan nimi.

• Kuva voi olla värillinen tai mustavalkoinen.

• Kuvan tulee olla jpg-muotoinen.

• Kuvan tulee olla kooltaan vähintään 1 Mt ja tarkkuudeltaan 2560 x 1536 pikseliä.

• Osallistuja saa lähettää kilpailuun enintään neljä (4) kuvaa.

• Lähetä kuvasi sähköpostitse osoitteella valokuvakilpailu@vihtijarvi.fi.

• Älä liitä itse kuvaan nimeäsi, sillä kuvat arvioidaan anonyymeinä.

Tuomarointi

• Voittajakuvat valitsee tuomaristo, johon kuuluvat Juha Ahvenharju ja Tapio Karjalainen / Vihdin 
kameraseura ry sekä suunnittelija Pekka Ruokolainen / Happy Branding Company.

• Tuomariston jäsenet eivät saa osallistua kilpailuun.

• Tuomaristo saa kuvat arvioitavakseen ilman kuvaajan nimeä.

• Tuomariston päätös on lopullinen.

• Voittajakuvat julkistetaan 19.9.2018.

Kuvien käyttöoikeus

• Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kuvia paitsi mainitussa tarkoituksessa kylätalon seinillä, 
myös muussa kylää koskevassa sähköisessä ja/tai printatussa materiaalissa kylän viestintään tai 
markkinointiin liittyen.

• Kilpailun järjestäjällä ei ole oikeutta luovuttaa kuvia kolmansille osapuolille.

• Kilpailun järjestäjä ei saa ilman kuvaajan lupaa muokata tai muuttaa kuvan sisältöä tai rajausta.

• Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajilla.


