Matkakumpu Oy
Matkakumpu Oy:n ja Outokummun kaupungin järjestämä valokuvakilpailu,
kumppanina Outokummun Seutu
Kilpailun tavoitteena on saada uutta, tuoretta kuvamateriaalia mm. postikortteihin ja muuhun
markkinointiin.
KILPAILUN AIKATAULU
Kilpailuaika on 15.4.–31.5.2019
Kilpailu tullaan jatkossa järjestämään muutaman vuoden välein.
Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuraadin jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Kilpailun voittajat
valitaan yleisöäänestyksellä.
Kuvat ja ohjeet yleisöäänestystä varten julkaistaan 6.6.2019 Outokummun Seudussa.
KUVIEN VAATIMUKSET JA NIIDEN TOIMITTAMINEN
Kuvien tulee olla tiedostomuodossa JPG ja koon minimissään 2480 x 3508 pikseliä. Kuva voi olla
pysty tai vaaka. Kuva saa olla minimivaatimusta isompi.
Kuvat tulee toimittaa sähköisinä, osoitteella matkailu@outokummunkaupunki.fi, paperikuvat voi
toimittaa osoitteella Matkakumpu Oy, PL 47, 83501 Outokumpu. Paperikuvia ei palauteta.
Sähköpostin viestikentässä tulee olla kuvaajan nimi, syntymäaika, yhteystiedot, kuvauspaikka ja
kuvan nimi. Paperikuvien toimituksessa em. tiedot tulee olla erilisellä paperilla.

Kuvien tulee olla ennen julkaisemattomia ja niiden tulee olla tunnistettavasti Outokummusta.
Sama henkilö voi osallistua kilpailuun enintään kolmella (3) kuvalla.
Kilpailuun voi osallistua vain stillkuvilla (ei videoita). Kuvien ei tarvitse olla dokumentaarisia.
Kuvia toivotaan eri vuodenajoista ja niissä toivotaan näkyvän elämää, tekemistä, tunnelmaa.
Kuvaaja vastaa siitä, että kuvausluvat ovat asianmukaisesti hoidettu (kirjalliset luvat alkuperäisinä
tulee toimittaa kilpailun järjestäjälle). Alaikäisen henkilön osallistuessa kilpailuun, huoltaja vastaa
em. kuvauslupien oikeellisuudesta. Sääntöjen liitteenä on malli kuvausluvasta.
Pyydettäessä säännöt toimitetaan kirjallisina. Pyynnön voi esittää sähköisenä;
matkailu@outokummunkaupunki.fi tai puhelimitse p. 044 7559 223.
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KILPAILUN RAATI
Raati valitsee lähetetyistä kuvista 10 kuvaa, jota ovat mukana yleisöäänestyksessä.
Raatiin kuuluvat:
Outokummun kaupunki, Mari Kortelainen
Matkakumpu Oy, Arja Hukkanen
Outokummun Seutu, Esa Nevalainen
Antibox, Timo Kumpulainen
Outokummun Taideyhdistys, Eija Kokko
sihteerinä U-R Moilanen

PALKINNOT
I palkinto 500 €
II palkinto 300 €
III palkinto 200 €
IV eniten ääniä saanut kunniamaininta ja Outokummun Seudun vuosikerta
Harkintansa mukaan raati voi muistaa, eritavoin, muitakin kilpailuun osallistuneita.
Palkinnot ovat saajilleen verotettavaa tuloa!
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/75204/palkintojenverotus/
5 Tuloverolaissa erikseen säädetyt kilpailupalkinnot
5.1 Taidekilpailupalkinnot
Veronalaista tuloa ei ole taiteen alalla järjestetystä taiteellisesti merkittävästä
valtakunnallisesta tai kansainvälisestä kilpailusta saatu palkinto (TVL 83 §).
Valtiovarainministeriö nimeää vuosittain etukäteen opetusministeriön esityksestä
kilpailut, joista saadut palkinnot ovat verovapaita (VvMa taidekilpailupalkintojen
verovapaudesta).
Muista taiteen alalla järjestetystä kilpailuista saadut palkinnot ovat saajalleen muuta
veronalaista ansiotuloa.
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TEKIJÄNOIKEUDET
Lähettäessään kuvan osallistumaan tähän kilpailuun kuvaaja sitoutuu luovuttamaan kilpailun
järjestäjälle täydet käyttöoikeudet kuvan käyttöön Outokummun kaupunki konsernin ja
Matkakumpu Oy:n tuottamassa markkinointi- ja tiedotusmateriaalissa. Käytöstä ei makseta erillisiä
korvauksia. Kuvaajan nimi julkaistaan käytön yhteydessä, mikäli se on teknisesti mahdollista

LISÄTIETOJA
sähköpostilla ulla-riitta.moilanen@outokummunkaupunki.fi
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KUVAUSLUPA JA KUVANKÄYTTÖLUPA
Hyväksyn/hyväksymme että Outokummun kaupunki ja sen tytäryhtiöt saavat käyttää alla
mainituista henkilöistä otettuja kuvia kaikissa mahdollisissa markkinointi- ja tiedotusmateriaaleissa
rajoittamattomin käyttöoikeuksin. Antamani lupa on ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamaton.
Kuvausluvan voi antaa täysi-ikäinen henkilö itsestään, alaikäisen lapsen kuvauskuvan antaa lapsen
huoltaja.
Kuvia ei saa myydä/luovuttaa täysin käyttöoikeuksin kolmennalle osapuolelle.
Luovutan/luovutamme Outokummun kaupungille ja sen tytäryhtiöille oikeudet käyttää valokuvia
korvauksetta toiminnassaan enkä/emmekä tule pyytämään korvauksia kuvien käytöstä nyt tai
myöhemmin.
Lupa koskee seuraavia henkilöitä
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Yksilöity kuvauspaikka ja ajankohta
________________________________________________________________________________
Kuvaaja
________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

Aika ja paikka _____________________________________________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys

________________________________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys (alle 18 – vuotiaan osalta)
________________________________________________________________________________
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