Turun Valokuvauskerhon
Kuvakilpailun säännöt:
Kyseessä on kaikille avoin kilpailu, joka muodostuu kerran kuukaudessa pidettävästä osakilpailusta
(pidetään kerhon jäseniltoina).
Osakilpailun kuusi (6) parasta kuvaa saa pisteitä (10-8-6-4-3-2). Mikäli sama kuvaaja saa molemmat
kuvansa kuuden parhaimman joukkoon, hän voi saada pisteitä vain paremmin sijoittuneella kuvalla.
• Vuosikilpailun voittaja on se kuvaaja, joka on saanut eniten pisteitä vuoden aikana. Tasatilanteessa
enemmän parempia sijoja saanut voittaa.
• Osakilpailuun saa osallistua kahdella (2) kuvalla.
• Kuvat voivat olla milloin tahansa otettuja, mutta kuvaajalla tulee olla niihin täysi julkaisuoikeus ja
ne pitää täyttää muut kuvakilpailun kriteerit.
•

•

Kuvien kriteerit:
• Kilpailuun osallistutaan digitaalisilla tiedostoilla, myös diat ja negatiivit vain digitoituina.
• Kuvien tulee olla kuvaajan itsensä kuvaamia.
• Kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla.
• Kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä,
lisäämällä tai poistamalla, myös päällekkäisvalotukset ovat kiellettyjä.
• Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla rajattu originaalista.
• Kuvasta voidaan tehdä myös mustavalkoinen tai sävytoonattu (esim. seepia).
• Kuvaaja vastaa, että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan
julkaisemiseen (ei koske julkisilla paikoilla otettuja kuvia).
• Kuvalle voi tehdä normaalit valoisuuden, värisävyn, värikylläisyyden ja kontrastin korjailut.
• Kuvasta voi puhdistaa kennon roskien jäljet.
• Sävysäädöt, terävöitykset, vinjetointi, yms. ovat sallittuja.
• Kuviin ei saa lisätä kehyksiä.

•

Kuvat arvostellaan nimettöminä ja kuusi parasta kuvaa sekä tuomarin viimeiseksi pistesijoilta
tiputtamat kuvat julkistetaan kerhon www-sivuilla kuvaajien nimillä.
Tuomarina kilpailussa toimii joko jäsenillan esiintyjä, joku kerhoiltaan osallistuva, joka ei itse ole
osallistunut kilpailuun tai äänestämällä kerhoillan osallistujien kesken. Tällöin suoritetaan äänestys
siten, että jokainen paikallaolija antaa kaikille kuville 1-5 pistettä ja voittajaksi julistetaan kuva,
joka on saanut eniten pisteitä. Tasatuloksen kohdalla äänestetään uudelleen tasatuloksen
saaneiden kuvien kesken. Lopputuloksissa ei tasatilanne näy.
Kilpailukuvat toimitetaan sähköisessä muodossa (JPG-formaatissa) kerhon puheenjohtajalle (Tero
Wester, tero.wester@tieto.com) viimeistään jäsenillan päivänä klo 15:30 mennessä.
• Huom! Kuvien pidemmän sivun tulee olla vähintään 1024 pikseliä. Suurikokoiset tiedostot
tulee lähettää hyvissä ajoin ennen kilpailua ja mieluusti yksi kuva per sähköposti.
Sähköpostissa on maksimikoon rajoitus eikä kuvat tule välttämättä perille yhdessä
sähköpostissa.
Kuvakilpailun tilannetta on nähtävissä Turun Valokuvauskerhon sivuilla.
Kuvakilpailun aiheet ja kerhoiltojen ajankohdat löytyvät myös kerhon sivuilta sekä uutiskirjeistä.
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www.valokuvauskerho.galleria.fi

