
Osallistumisohjeet ja säännöt 
 
 
NUORTEN KÄNNYKKÄKUVA KILPAILU  
#KÄNNYTURNEE  
12. - 13.9. 2015.

Pohjanmaan valokuvakeskus järjestää nuorten #kännyturnee kännykkäkuvakilpailun.  
 
Kilpailulla halutaan innostaa nuoria valokuvaharrastuksen pariin sekä käyttämään omaa 
luovuutta valokuvaustehtävissä. 
 
Kilpailu järjestetään verkossa, joten osallistuminen ei ole sidottu paikkakuntaan tai 
valokuvakerhoon. Kaikki halukkaat 13-17 vuotiaat, joilla on pääsy sosiaaliseen mediaan, 
voivat osallistua. Kilpailu pidetään viikonloppuna 12.–13.9. 2015. 

Kännyturneeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan ilmoittautuminen tapahtuu 
lataamalla kuva Instagram-palveluun oikein hashtagein varustettuna (lue lisää kohdasta 
miten osallistun?). Osallistumismaksua ei ole. 

Osallistuminen on avoin kaikille 13– 17-vuotiaille. Kilpailussa suoritetaan teeman mukaisia 
valokuvaustehtäviä viikonlopun aikana. Kuvaustehtäviä annetaan kahden aiheen erissä 
lauantaina ja sunnuntaina sekä aamu- ja iltapäivällä.
 
Koko viikonlopun valokuvaturneeseen osallistumisen sijaan voit myös osallistua vain 
yhteen teemaan/aiheeseen, mutta olisi mukava, jos jaksaisit läpi koko turneen.  
 
Vaikka kaikki aiheet saa tietoon hitaasti viikonlopun aikana, voit silti kuvata myös edellisiä 
aiheitakin, mikäli päätät lähteä mukaan kisaan turneen jo alettua. 
 
Kaikkien #kännyturneen osallistujien kesken arvotaan uusi iPhone 6 16GB.

 
MITEN OSALLISTUN KILPAILUUN?
   

1. Tutustu kilpailun teemoihin. Kilpailun teemat julkistetaan #kännyturneen fb-sivuilla        
klo 10 ja klo 15 viikonlopun aikana. Lisäksi teemat julkaistaan instagramissa. Löydät 
ne sieltä hashtagilla #kännyturnee.

2. Ota aiheen mukainen kuva älypuhelimella.       
3. Lataa jokainen kuva erikseen omalle, julkiselle Instagram-tilillesi sunnuntai-iltaan        

13.9.2015 viimeistään klo 21 mennessä.  
Voit ladata kuvan heti sen otettuasi. Kustakin aiheesta vain yksi kuva per osallistuja, 
lähetä siis itse parhaaksi katsomasi vaihtoehto.

4. Lisää kuvaan hashtag #kännyturnee sekä jokaiseen kuvaan erikseen kuvan aihe        
hashtagina (esim. #pilvet) 

Pidäthän huolta, että Instagram-tilisi on julkinen! Muuten kilpailun tuomaristo ei löydä 
kuvia. 
 
 

https://www.facebook.com/events/660684754067897/


 
 
PALKINNOT: 
 
Kilpailussa jaetaan 9 palkintoa seuraavasti: 
 
yksi 100€ lahjakortti fotoliikkeeseen: paras kokonaisuus (koostuu kahdeksasta kuvasta) 
8 kappaletta selfietikkuja kunkin aiheen parhaalle kuvalle. 
 
Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan uusi iPhone 6 16GB.
 
 
Kilpailun palkinnot tarjoaa Pohjanmaan valokuvakeskus. Voittajasarjan ja kuvat valitsee 
Pohjanmaan valokuvakeskuksen hallituksesta koostuva tuomaristo. Voittajille ilmoitetaan 
voitosta viikon 38 aikana henkilökohtaisesti sosiaalisen median kautta.  
 
Kilpailuun osallistutaan omilla kuvilla, ja kuvaajalla on oltava lupa kaikilta kuvassa olevilta 
henkilöiltä kuvan julkaisuun. Voittajien ikä tarkistetaan ennen palkintojen toimitusta. 
Kuvaajan on oltava täyttänyt 13 vuotta viimeistään ensimmäisenä kilpailupäivänä eikä 
kuvaaja saa olla täyttänyt 18 vuotta ennen kisan loppumista. 

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.  Jos 
lähetys palautuu puutteellisten käyttäjätietojen perusteella, palkintoja ei jälleenlähetetä.

Pohjanmaan valokuvakeskus vastaa palkintojen toimituksesta.

Osallistumalla kilpailuun kuvaajaa antaa kuviensa julkaisuoikeuden Pohjanmaan 
valokuvakeskukselle. 
 
 
 
Lisätietoja kilpailusta antaa:

Pia Mouazan 0447 991180  
info@pova.fi 
 
varapuheenjohtaja  
Pohjanmaan valokuvakeskus 
 
 
Yhteystiedot:

Pohjanmaan valokuvakeskus POVA 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku  
Kustaa Tiitun tie 1  
62100 Lapua  
www.pova.fi

mailto:info@pova.fi
http://www.pova.fi

