
Miun Lauritsala -valokuvakilpailu lapsille ja nuorille

Miun Lauritsala -valokuvakilpailulla haetaan lasten ja nuorten omaa kuvaa 
Lauritsalasta. Kuvien aihepiiri on vapaa; kilpailuun osallistuva voi kuvata esimerkiksi
ihmisiä, rakennuksia, maisemia, harrastuksia, tapahtumia, tilanteita. 

Kilpailun järjestää Lauritsala-seura Lauritsalan kauppalan perustamisen 80-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kilpailuaika:
15.2. - 15.9.2012

Sarjat: 
1. - 6.-luokkalaiset (6 - 12 vuotta)
7. - 9.-luokkalaiset (13 - 15 vuotta)
lukiolaiset ja ammattikoululaiset (16 - 20 vuotta)

Jos kilpailija on iältään sarjojen rajalla, hän voi valita, kumpaan sarjaan osallistuu.

Kilpailuun voivat osallistua Lauritsalassa asuvat tai alueella koulua käyvät lapset ja 
nuoret. Lauritsalalla tarkoitetaan vanhaa kauppalan aluetta, johon kuuluvat 
Lauritsalan koulun ja lukion sekä Kaukaan, Kanavansuun ja Mustolan koulun sekä 
kilpailussa lisättynä Muukonniemen koulun vaikutusalueet.

Kuvat voivat olla joko mustavalkoisia tai värikuvia. Yksi henkilö saa lähettää 
kilpailuun korkeintaan kaksi kuvaa. Kuvat eivät saa olla manipuloituja, mutta 
sävykorjauksia voi tehdä. Kuvien on oltava kilpailijan itsensä ottamia ja niihin pitää 
olla täydet tekijänoikeudet. Jos kuvissa esiintyy tunnistettavia ihmisiä, kuvaajan on 
kysyttävä heiltä lupa kuvan julkaisemiseen.

Kilpailun tulokset julkaistaan viimeistään 15.10. ja valituista kuvista toteutetaan 
näyttely loppuvuodesta 2012.

Kilpailussa jaetaan rahapalkintoja. Palkintojen kokonaissumma on 500 euroa, joka 
jaetaan tuomariston päätöksen mukaisesti.

Osallistumisohjeet:



- Sähköiset kuvatiedostot lähetetään jpg-muodossa sähköpostilla osoitteeseen 
lauritsala-seura@sahkoposti.zzn.com
Täältä voit myös tarpeen mukaan kysyä lisätietoja.

- jpg-kuvan tiedostokoon pitäisi olla 2 - 4 megatavua

- Jokaisen kuvan tiedostonimessä tulee olla kuvaajan ja kuvan nimi

- Sähköpostin aiheeksi kirjoitetaan Miun Lauritsala ja oma nimi

- Sähköpostin viestikenttään pitää kirjoittaa kuvan/kuvien nimet, mihin sarjaan kukin 
kuva osallistuu sekä kuvaajan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite

- jpg-kuvan lisäksi kuva lähetetään A4-kokoisena paperikopiona (voi tulostaa 
tavalliselle kopiopaperille) postiosoitteeseen Lauritsala-seura, Harjukatu 19, 53300 
Lappeenranta.

- Kunkin paperikuvan taakse pitää kirjoittaa kuvan nimi, sarja, kuvaajan etu- ja 
sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

- Kilpailuun osallistuva antaa Lauritsala-seuralle oikeuden julkaista kuvia 
korvauksetta seuran kotisivulla ja myöhemmin syksyllä järjestettävässä näyttelyssä.

- Kilpailuun osallistuvien kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. 

- Paperille tulostettuja kuvia ei palauteta.
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