Kansainvälisen maisemapäivän 2020 valokuvakilpailun säännöt
1. Kilpailuaika
Kilpailukuvat tulee kuvata kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2020. Kuvat tulee jättää
kilpailuun viimeistään 25.10.2020.
2. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestävät ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus.
3. Kilpailun aihe
Valokuvakilpailun aiheena on ”Maisemapäivä 2020”. Kilpailun kuvien tulee olla otettu
kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2020.
4. Kilpailun tavoite
Kansainvälisen maisemapäivän valokuvakilpailun aiheena on ”Maisemapäivä 2020”. Kilpailulla
halutaan innostaa ihmiset kertomaan kuvin, millaisissa maisemissa kukin kansainvälistä
maisemapäivää 2020 viettää. Kilpailussa kannustetaan etsimään luovia ja monipuolisia
lähestymistapoja aiheeseen, katsomaan tuttuakin maisemaa uusin silmin ja näkemään
maisemien arvo ja merkitys. Kansainvälistä maisemapäivää vietetään Eurooppalaisen
maisemayleissopimuksen vuosipäivänä. Sopimus allekirjoitettiin Firenzessä 20.10.2000.
5. Osallistumisoikeus
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, yhteisöt ja organisaatiot.
Kilpailun järjestäjät eivät saa osallistua kilpailuun.
6. Kilpailuun osallistuminen
Ota teemaan sopiva kuva kansainvälisenä maisemapäivänä 20.10.2020. Kuvausaikaa on koko
vuorokausi. Lähetä kuva ja yhteystietosi osoitteessa https://webropol.com/s/maisema2020
viimeistään 25.10.2020. Valokuvan nimenä tulee olla tieto kuvaajasta, kuvauspaikasta ja
ajankohdasta, etunimi_sukunimi_kunta_tarkempi paikka_vvkkpp_hh_min, esimerkiksi näin:
Valma_Valokainen_Rautalampi_Rastunsuo_201020_09_45.
Rajoitukset:
Kuvan tulee olla otettu 20.10.2020. Kuvan tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä ottama ja
hänellä tulee olla kuvaan täydet oikeudet. Kilpailuun voi osallistua enintään 3 kuvalla / kuvaaja.
Kuvan pitkä sivu saa olla max. 2 400 pikselin pituinen. Kuviin ei saa lisätä kehyksiä, vesileimaa,
tekstiä, kuvaajan tai kuvan nimeä, logoa tms.
7. Voittajan valitseminen
Parhaat valokuvat valitsee ympäristöministeriön kokoama raati lokakuun 2020 loppuun
mennessä. Kriteereinä raati käyttää mm. seuraavia (ei järjestyksessä): aiheen valinta ja käsittely,
sisällön havainnollistaminen, tekninen osaaminen, omaperäisyys, sommittelu, värien käyttö,
taiteellisuus, kokonaisvaikutelma.
8. Voittajien valinnasta ilmoittaminen
Voittajille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Voittajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kilpailun
järjestäjään viestissä ilmoitettavaan päivään mennessä palkinnon luovuttamiseksi. Mikäli voittaja
antaa virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta
syystä voida toimittaa hänelle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä
vastaavaa korvausta.
9. Voittajan julkistaminen
Tieto voittajista julkistetaan 4.11.2020 Maisemasymposiumissa ja kansainvälisen maisemapäivän
suomalaisilla verkkosivuilla.
10. Kuvien käyttö
Osallistuessaan kilpailuun kuvaaja antaa oikeuden käyttää kuvia kilpailuun ja kansainväliseen
maisemapäivään liittyvän tiedottamisen yhteydessä ympäristöministeriön ja Suomen
ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja some-tileillä sekä Kulttuuriymparistomme.fi-palvelussa
(www.kulttuuriymparistomme.fi) some-tileineen. Kilpailuun osallistuneita kuvia ei tulla käyttämään

tai julkaisemaan muussa kuin kyseisen kilpailuun tai kansainväliseen maisemapäivään liittyvissä
yhteyksissä, ellei kuvaajalta siihen erikseen lupaa pyydetä. Kuvaaja nimi mainitaan aina kuvia
käytettäessä. Ympäristöministeriöllä on oikeus julkaista kilpailussa voittaneiden nimet kilpailuun
liittyvässä viestinnässä.
Osallistuessaan kilpailuun kuvaaja antaa myös luvan asettaa kilpailukuva/kilpailukuvat näytteille
kilpailun kuvasadosta mahdollisesti järjestettävään valokuvanäyttelyyn ympäristöministeriön
toimitilojen näyteikkunoihin (Aleksanterinkadun ja Fabianinkadun kulmaus, Aleksanterinkatu 7,
Helsinki).
11. Kilpailun palkinnot
1. sija: 500 euron lahjakortti Rajala Pro Shopiin
2.-5. sija: kirjapalkinto
Palkinnon saamiseksi voittajan tulee ottaa yhteyttä kilpailun järjestäjään palkitsemisviestissä
mainittuun päivämäärään mennessä.
12. Muuta
Kuvaaja vastaa siitä, että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja muiden oikeuksia. Kotirauhan, iän
tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun. Jos kuvassa esiintyy
alle 18-vuotias henkilö, tulee varmistaa kuvassa esiintyvän nuoren vanhemmalta, että hänellä on
oikeus esiintyä kuvassa.
Kilpailun järjestäjät eivät vastaa kilpailuun osallistuvista kuvista. Järjestäjät voivat hylätä kuvan,
mikäli se on syrjivä, loukkaava tai muulla tavoin rikkoo kilpailun sääntöjä.
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden kilpailusääntöjen muuttamiseen.

