27.05.2019

Kuvaa
ötökkä

Vuonna 2019 Vantaan ympäristöteemana on ötökät. Teemavuoden tavoitteena on nostaa esiin luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät selkärangattomat pikkueläimet, ötökät. Teemavuoteen
liittyen Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja Vantaan Fotokerho järjestävät yhteistyönä kaikille
avoimen koko maan laajuisen ötökkäaiheisen valokuvauskilpailun.
Osallistu ötökkäaiheiseen valokuvakilpailuun
Kuvaa ötökkä! Se voi olla esimerkiksi perhonen, kärpänen, leppäkerttu, korento, hämähäkki tai ihan mikä
tahansa ötökkä.
Kuvaamaan voit alkaa vaikka heti. Lataa kilpailukuvasi 15.6.15.8.2019 välisenä aikana. Voit kuvata joko
digikameralla tai kännykällä ja lähettää kuvasi Instagramiin. Paperikuvilla ei voi osallistua.
Voit osallistua kumpaankin sarjaan (digi ja Instagram) enintään kolmella kuvalla, yhteensä siis enintään
kuudella kuvalla. Kuvat eivät saa olla avoimissa kansallisissa kilpailuissa aiemmin palkittuja. Sinun on
omistettava oikeudet kuviin, joilla osallistut kilpailuun. Kuviesi julkaisemisesta tiedustelemme erikseen.
Jos haluat lähettää digikuvia:

Jos haluat lähettää kuvia Instagramiin:

• Vaatimukset: .jpg.kuva, jonka enimmäiskoko
on 2 Mt., suurin sallittu koko 1920 x 1080 pikseliä
(vaaka x pysty).

• Varmista, että Instagramtilisi on julkinen, jotta
saamme sinuun myöhemmin yhteyden jos voitat
palkinnon tai haluamme laittaa kuvasi näyttelyyn.

• Älä anna kuvalle omaa nimeäsi. Tiedostonimi
voi olla mikä hyvänsä.

• Lataa kuvasi käyttämällä tunnistetta
#vantaanötökkävuosi.

• Mene osoitteeseen
http://photo.finlandcircuit.fi/PhotoportalQA/ ja
rekisteröidy siellä, jos olet uusi käyttäjä.
• Sivulla
http://photo.finlandcircuit.fi/PhotoportalQA/Partici
pant/Exhibitions, valitse Exhibitionvalikosta
ötökkäkisa.
• Lataa kuvasi.

Kilpailukuvissa sallitaan kohtuulliset säätövapaudet, mutta kohteita/objekteja (esimerkiksi eläimiä tai
kukkia) ei saa poistaa tai lisätä.
Kilpailuun osallistuminen on maksutonta.
Kilpailun tuomareina ovat kaksi Vantaan kaupungin edustajaa ja kaksi palkittua luontokuvaajaa
Vantaan Fotokerhosta. Voittajat palkitaan ja parhaat kuvat julkaistaan myöhemmin syksyllä 2019
mm. Vantaan kaupungin nettisivuilla ja niistä järjestetään myös näyttely Vantaalla. Lisäksi palkitaan
Instagramissa eniten tykkäyksiä saanut kuva.
Osallistujien henkilötiedot käsitellään henkilötietolain mukaan vain tätä tarkoitusta varten, eikä niitä
luovuteta ulkopuolisille. Instagram ei ole mukana millään tavalla kuvakisassa, eikä se liity siihen.
Järjestävä taho ei ole vastuussa, mikäli teknisiä ongelmia tai väärinkäytöksiä esiintyy kuvakisan
suorituksessa tässä ympäristössä.
Teemavuoteen liittyvää luontoasiaa on kerätty Vantaan kaupungin verkkosivulle
https://www.vantaa.fi/vapaaaika/luonto_ja_ulkoilu/otokkavuosi
Valokuvauskilpailun oma verkkosivu https://www.vantaa.fi/valokuvauskisa avautuu latausajan
alettua.
Kuvauksellista ötökkäkesää!
Terveisin
Vantaan Fotokerho
http://www.vantaanfotokerho.net/
https://www.facebook.com/VantaanFotokerho/
Jos sinulla on kysyttävää kilpailusta, lisätietoja antavat:
Kai Hypen (k.hypen@gmail.com, 040 503 0804), Vantaan Fotokerho, luontokuvaaja
Jarmo Honkanen (jarmo.honkanen@vantaa.fi, 040 841 9962), Vantaan kaupungin ympäristösuunnittelija

