Linssin läpi – kuvia nuorten arjesta
KUVAKAMPANJAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Kampanjan järjestää Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Porkkalankatu 24,
00180 Helsinki, Y-tunnus 1573913-1 (myöhemmin "Järjestäjä").
2. Osallistumisoikeus
Kampanjaan voivat osallistua kaikki halukkaat (myöhemmin ”Osallistuja”). Alle 18vuotiailta tarvitaan huoltajan lupa kuvan julkaisemiseen. Kaikilta kuvissa
tunnistettavissa olevilta henkilöiltä tarvitaan suostumus kuvan julkaisemiseen.
Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt.
Kampanjaan eivät voi osallistua säätiön työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa
taloudessa asuvat henkilöt.
3. Kampanja-aika
Kampanja-aika on 17.4.2020-31.5.2020.
4. Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan osallistutaan lähettämällä kuva Itlalle osoitteeseen kasvuntuki@itla.fi.
Lähetä kuvan mukana seuraavat tiedot: kuvan nimi, kuvaajan nimi, sähköpostiosoite,
puhelinnumero ja mahdollinen Instagram-tunnus. Kampanjaan voi osallistua, vaikka ei
olisi Instagram-tiliä.
Kampanjaan osallistuvat kuvat tulee lähettää Itlalle kampanja-aikana. Sama henkilö voi
osallistua kampanjaan korkeintaan kolmella kuvalla, mutta palkintojen arvonnassa
huomioidaan vain henkilö, ei kuvien määrää.
Kampanjakuvat ja kuvaajan vastuu
•

Kuvasuhde 1920 x 1080 pikseliä jpeg-muodossa

•

Kuva ei saa olla käsitelty

•

Kuvasta välittyy nuorten tai nuorten aikuisten arki

•

Kuva tulee olla otsikoitu yhdellä kuvaavalla sanalla

•

Kuva ei saa olla aikaisemmin muualla julkaistu

•

Kuvan tulee olla osallistujan oma (kampanjaan ei saa lähettää kopiota toisen

ottamasta kuvasta)
•

Kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet

•

Kuvissa esiintyviltä, tunnistettavilta henkilöiltä, on oltava lupa kuvien käyttöön, alle

18-vuotiailta huoltajan lupa
Kuvassa ei saa näkyä yritysten tuotteita tai tuotemerkkejä niitä suojaavien
immateriaalioikeuksien vuoksi. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä sellaista
kuvaa tai viestiä, joka rikkoo immateriaalioikeuksia tai on hyvän maun tai lain vastainen.
Osallistumalla tähän kampanjaan Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden vapaasti
kampanjan yhteydessä esittää, välittää, julkaista ja muulla tavoin käyttää ja hyödyntää
osallistujan lähettämää kuvaa ja siihen kohdistuvia tekijän- ja lähioikeuksia, sekä
tarvittaessa julkaista osallistujan nimen Järjestäjän valitsemissa medioissa
julkaisukanavasta riippumatta (esim. Facebook, Instagram) ilman erillistä ilmoitusta,
suostumusta tai korvausta.
Kuvia ei käytetä kaupalliseen toimintaan eikä luovuteta kolmansien osapuolten
käyttöön.
Osa kriteerit täyttävistä kuvista valitaan käytettäväksi Itlan kuvapankkikuvina.
Kuvapankkikuvia käytetään Itlan viestinnässä verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja
erilaisissa sähköisissä julkaisuissa sekä kuvan laadun mukaan myös painotuotteissa.
Näiden kuvien korvauksesta sovitaan erikseen. Kuvan käytön yhteydessä on mahdollista
mainita kuvaajan nimi ellei kuvaaja itse sitä kiellä.
5. Kuvien valinta ja julkistaminen
Kriteerit täyttävät kuvat voidaan julkaista Itlan Instagram-tilillä vuoden 2020 aikana.
Kaikki kriteerit täyttävien kuvien kuvaajat saavat sähköisen diplomin.
Kriteerit täyttävien kuvien joukosta valitaan kuvia käytettäväksi Itlan kuvapankissa. Näille
kuville myönnetään diplomi erityismaininnalla.
Järjestäjä ilmoittaa valituista kuvista kuvaajalle henkilökohtaisesti sähköpostilla.
6. Arvonta
Järjestäjä arpoo kriteerit täyttävien kuvien kuvaajien kesken viisi lahjakorttia BookBeat-,
Storytel-, Spotify- tai Netflix-suoratoistopalveluihin. Suoratoistolahjakortin arvo on noin
50 euroa. Yksi osallistuja voidaan palkita vain kerran. Voittajat arvotaan viikon kuluttua
osallistumisajan päättymisestä.
Järjestäjä ilmoittaa arvonnan voittajille henkilökohtaisesti sähköpostilla.
Palkintolahjaa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

Osallistujien tulee toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten.
Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita tarvittavia yhteystietojaan 2
viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan
tavoitetuille ja yhteystietonsa toimittaneille voittajille juhannukseen 2020 mennessä.
Arvonnan voittajien nimet julkaistaan Itlan verkkosivuilla ja sosiaalisen median
kanavissa.
Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa arvontapalkinnon toiseen, vastaavaan
tuotteeseen, mikäli arvonta-ajankohtana mainittujen suoratoistopalveluiden
lahjakortteja ei olisi saatavilla tai niiden ehdot olisivat muuttuneet.
7. Henkilötietojen käsittely
Osallistumalla kampanjaan Osallistuja antaa suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Kerättyjä tietoja käytetään
ainoastaan yhteydenpitoon osallistujien kanssa sekä arvonnan voittajista
tiedottamiseen.
Osallistujan henkilö- ja yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman
osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Itlan tietosuojaseloste on nähtävissä
osoitteessa: itla.fi/tietosuojaseloste.
8. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista
palkinnoista.
Osallistuja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat
aiheutua osallistumisesta kampanjaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen
käyttämisestä. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu arvonnan kohteena
olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista osallistumiseen ja
voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan
osallistumisessa. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien järjestäjää
kohtaan esitetyistä vaateista, jotka liittyvät osallistujan osallistumismateriaaliin (kuten
kuviin tai videoihin liittyviin tekijänoikeuksiin); osallistuja on niistä vastuussa.
9. Instagramin/Twitterin/Facebookin vastuuvapaus
Kampanja ja arvonta eivät ole sosiaalisen median palveluntarjoajan (kuten Facebookin,
Twitterin tai Instagramin) sponsoroimia, suosittelemia tai hallinnoimia tai liity niihin

mitenkään. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin/Twitterin/Facebookin
kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
10. Muut ehdot
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä
ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä.
Järjestäjä voi hylätä kuvan tai osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää
oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset
kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle.

