OMIA JA TOISTEN POLKUJA -hanke
VIDEOIDEN JA VALOKUVIEN ESIINTYJÄT JA TEKIJÄT
Näyttely ja verkkosisällöt (Omia ja toisten polkuja e-julkaisu,
facebook, Instagram sekä YouTube-kanava)
Esiintyjän lupa videon / valokuvien julkaisuun / Määräaikainen
julkaisuoikeus

Valokuvien / videoelokuvan / tallenteen lyhyt kuvaus

Valokuvien / videoelokuvan / tallenteen tuottajaoppilaitos

ESITYS- JA JULKAISULUVAN MYÖNTÄMINEN
Pyydämme tällä julkaisulupakaavakkeella jäljempänä mainitun
valokuvakokonaisuuden / videoelokuvan esiintyjän (tai alle 18-vuotiaan esiintyjän
huoltajan / huoltajien) lupaa julkaista valokuvia ja videoelokuva Omia ja toisten polkuja
-hankkeen verkkojulkaisussa ja edellä mainitun kongressin taideohjelman yhteydessä
sekä muutenkin hyödyntää sitä edellä olevan mukaisesti.
Lupa koskee edellä mainitulla tavalla myös työskentelystä tai esiintymisestä otettuja
valokuvia.
Myönnän Kuvataideopettajat ry:lle sekä oppilaitokselle / organisaatiolle nimeltä
luvan valokuvien / video-elokuvan julkaisuun /
esittämiseen ja muuhun hyödyntämiseen jäljempänä mainituin ehdoin ja tarkennuksin
sekä seuraavilla tavoilla (ympyröi jokainen julkaisutapa erikseen) :
Näyttelytiloissa esitettävät kuvat ja videot: kyllä / ei
Verkkojulkaisu / e-lehti: kyllä / ei
Sosiaalinen media: (youtube, facebook, instagram ja twitter): kyllä / ei

Esiintyjän nimi ja ikä
Yhteystiedot:

Paikka ja päiväys:

Tekijän tai alle 18-vuotiaan tekijän huoltajan / huoltajien allekirjoitus ja nimen selvennös

LUVAN TAUSTA
Omia ja toisten polkuja -hankkeessa tuotetaan valokuvia ja videoelokuvia, jotka
julkaistaan Kuvataideopettajat ry:n hallinnoimalla Omia ja toisten polkuja verkkojulkaisussa sekä youtubessa näyttelyn kanavalla.
Osa valokuvista / videoelokuvista julkaistaan pelkästään InSEA 2018 kongressin
näyttelyssä 17.6.-7.7.2018 (ajankohta tarkistettava), joka pidetään Espoon Otaniemessä,
Aalto-yliopiston kampuksessa ja Oppimiskeskuksessa.
Omia ja toisten polkuja-hanke on epäkaupallinen ja yleishyödyllinen. Tavoitteena on
tehdä lasten ja nuorten taidekasvatusta tunnetuksi ja lisätä taidekasvatuksen
näkyvyyttä.
Videoiden ja valokuvien tuotannosta vastaavat peruskoulut, lukiot, kuvataidekoulut ja
muut ohjattua taidetoimintaa järjestävät tahot.
Kuvien ja videoiden julkaisua näyttelyssä, verkkosivuilla ja muussa tiedotuksessa
hallinnoivat Kuvataideopettajat ry sekä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen
liitto ry.

MUUT JULKAISUUN LIITTYVÄT SOPIMUKSET
Videoilla tai valokuvissa esiintyville henkilöille ei makseta korvausta valokuvan /
elokuvan julkaisemisesta, jakelusta, välittämisestä tai esittämisestä eikä muusta tässä
luvassa määritellystä hyödyntämisestä.
Kuvataideopettajat ry / Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry ei luovuta
tai myy valokuvia tai videotallenteita kolmannelle osapuolelle. Poikkeuksen muodostaa
Kuvataideopettajat ry:n verkkosivuilla oleva mediapankki, jossa olevia, videoelokuvan
valmistamista dokumentoivia kuvia media voi käyttää taidekasvatukseen liittyvässä
uutisoinnissa ja muussa tiedotus ja viestintätoiminnassa.
Videoelokuvien yhteydessä, lopputeksteissä, julkaistaan esiintyjien nimet ja videon
valmistumisvuosi.
Valokuvien ja videoiden ja niiden sisältämien teosten julkaisu- ja esitysaika on
vuotta luvan allekirjoitushetkestä alkaen.

VALOKUVIEN JA VIDEOIDEN TALLENNUS-, ESITYS- JA JULKAISUYMPÄRISTÖ
Videoelokuvat ja valokuvat julkaistaan aiemmin mainitun kongressin näyttelytilojen
näytöillä 17.6.–7.7.2018 (ajankohta tarkistetaan). Lisäksi tekijät ja esiintyjät voivat antaa
luvan julkaisuun Kuvataideopettajat ry:n / Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen
liiton hallinnomalla verkkosivulla ja verkkojulkaisussa sekä hankkeen youtube-kanavalla
sekä muussa sosiaalisen median ympäristössä.
Oman koulun esitys- ja julkaisutarpeet --- lisätään tarpeen mukaan tähän kohtaan!!
Lisätietoja:
Erja Väyrynen
erja@kuvis.fi
puh: 045 260 9535
Kuvataideopettajat ry

Anu Hietala
anu.hietala@youngart.fi
puh: 040 736 3767
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry

