Valokuvauskilpailu ”Elämää rajalla 2009”
Suomen ja Ruotsin välisen rajan 200-vuotisjuhlavuoden merkeissä
Kilpailun järjestää Tornion Kameraseura ry yhteistyössä TornioHaparanda matkailutoimiston,
Tornion ja Haaparannan kulttuuritoimien ja kaupunkilehti Torniolaisen kanssa kaikille avoimen
valokuvauskilpailun aiheesta ”Elämää rajalla 2009”.
Kilpailun tarkoituksena on tutkia ja esitellä valokuvataiteen keinoin 200 vuotta vanhan maailman
rauhallisimman rajan sykkivää elämää, kulttuuria, rakennettua ympäristöä sekä luonnon ja ihmisen
välistä yhteyttä Tornion ja Haaparannan alueella koko juhlavuoden ajan.
Kilpailu koostuu kuudesta osakilpailusta, joiden jokaisen 3 parasta palkitaan. Osakilpailujen
parhaista kuvista valitaan kokonaiskilpailun voittaja.
Torniolainen lehdestä voit seurata kilpailun etenemistä. Lehti julkaisee aina osakilpailujen
voittajakuvat sekä uutisoi tammikuussa 2010 valokuvauskilpailun parhaat voittajineen.

Säännöt
Osakilpailut järjestetään 2 kuukauden periodeissa siten, että osakilpailujen ajankohdat ovat tammihelmikuu, maalis-huhtikuu, touko-kesäkuu, heinä-elokuu, syys-lokakuu ja marras-joulukuu.
Kuhunkin osakilpailuun voi osallistua 1-2 valokuvalla. Kilpailukuvien täytyy olla ennen
julkaisemattomia ja kunkin osakilpailun aikana otettuja. Kuvia ei saa rakentaa useita kuvia
yhdistelemällä, mutta sen sijaan normaalit kuvankäsittelyssä tehtävät säädöt ovat sallittuja.
Kuvaajalla on oltava kilpailukuviin täydet oikeudet. Kuvaaja vastaa siitä, että kuvissa mahdollisesti
esiintyviltä henkilöiltä on lupa kuvan julkaisuun. Kuvauksessa tulee noudattaa eettisyyden
periaatteita.
Kilpailukuvien tulee olla jpg-muodossa olevia digikuvia, jotka toimitetaan sähköpostin
liitetiedostona osoitteeseen kuvakisa.rajalla@gmail.com tai cd:lle talletettuna osoitteeseen
Kulttuuritoimisto, Keskikatu 22, 95400 Tornio. Kunkin kuvatiedoston pitemmän sivun tulee olla
vähintään 1600 pixeliä. Kuvat tulee nimetä muotoon ”sukunimietunimi”,säpinää (esim.
meikäläinenmatti,säpinää) ja sähköpostin otsikkoriville kirjoitetaan ”Elämää rajalla 2009”. Kuvan
mukana tulee olla kuvaajan nimi ja yhteystiedot sekä tieto kuvan/kuvien aiheesta, kuvauspaikasta ja
-ajasta. Kilpailukuvia tai mahdollisia tallennusvälineitä ei palauteta.
Kilpailuun lähetettyjä kuvia voidaan käyttää kilpailusta kertovissa tiedotteissa, artikkeleissa ja
kilpailukuvista koostettavissa näyttelyissä ilman erillistä korvausta. Kuvien omistusoikeudet
säilyvät kuvien ottajilla. Kilpailun järjestäjät saavat käyttää kilpailukuvia veloituksetta
julkaisuissaan ja internetsivuillaan kilpailuajan kuluessa. Lisäksi kilpailija voi ilmoittaa, jos
kilpailukuvia saa käyttää kuvaajatiedot mainitsemalla korvauksetta Tornion kaupungin
internetsivuilla ja erilaisissa tilapäiskäyttöön tarkoitetuissa esitteissä. Muutoin käytöstä on erikseen
sovittava kuvaajan kanssa. Kilpailun järjestäjä saa rajata ja käsitellä kuvaa esitysyhteyden
edellyttämällä tavalla.
Kilpailukuvat on toimitettava kunkin osakilpailun päättymisestä viikon kuluessa.
Palkitut kuvat ovat esillä internetissä ja niistä kootaan näyttely myöhemmin ilmoitettavana aikana.

Kilpailun tuomaristo ja tulosten julkistaminen
Kunkin osakilpailun voittajakuvat valitsee 3-henkinen raati, johon kuuluu yhtenä henkilönä
jokaisen osakilpailuun erikseen valittu henkilö ja 2 järjestäjien toimesta pysyvästi nimettyä
henkilöä. Pääpalkinnon voittajakuvan valitsee raati, jonka muodostavat kaksi valokuvauksen
asiantuntijaa sekä yksi molempien kaupunkien yhdessä nimeämä edustaja.
Kunkin osakilpailun voittajakuvat valitaan seuraavan kuun puoleen väliin mennessä ja
loppukilpailun voittaja julkistetaan tammikuussa 2010.

Palkinnot: Kunkin osakilpailun kolme parasta saavat tavarapalkintoja ja loppukilpailun voittaja
palkitaan HD-video-ominaisuudella varustetulla kompaktikameralla (arvo noin 600 €) ja siihen
sopivalla 8 gb:n muistikortilla.
Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja.

