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Käyttöehdot valokuvakilpailulle VASTUULLISESTI METSÄSSÄ 2021 
 
1. Kilpailusta 

1.1. Vastuullisesti metsässä -valokuvakilpailun oikeudet omistaa ja hallinnoinnista vastaa PEFC Suomi. 
1.2. Kilpailu on avoin kaikille luonnossa liikkujista ammattilaisvalokuvaajin.  
1.3. Kilpailun tarkoitus on lisätä tietoisuutta metsien merkityksestä ja korostaa kestävän metsänhoidon 

merkitystä – ja saada kauniita valokuvia metsistämme ja niissä elävistä, työskentelevistä ja virkistyvistä 
ihmisistä. 

1.4. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta. 
1.5. Päivämäärät 

1.5.1. Kilpailuun voi osallistua 22. huhtikuuta 2021 alkaen. 
1.5.2. Määräaika osallistumiselle on 5. kesäkuuta 2021 mennessä. 
1.5.3. Voittajat julkistetaan kesäkuun 2021 aikana. 

 
2. Ehdot osallistumiselle 

2.1. Kuvia voi lähettää kuvapalvelu Instagramin kautta hashtagilla #luontogram2021. 
2.2. Osallistujat voivat lähettää 5 kuvaa kilpailuun.  Jos PEFC katsoo, että osallistuja on ylittänyt 

kuvamäärän, useilla tileillä tai jollain muulla tavalla, PEFC voi hylätä osallistujan kilpailusta. 
2.3. Valokuvat tulee toimittaa digitaalisesti. 
2.4. Kuvien koko ei saa ylittää 10MB, ja suositus kuvien koolle on vähintään 1600 px pisimmältä sivulta. 
2.5. Kuvat tulee lähettää keskiyöhön 5. kesäkuuta 2021 mennessä. 
2.6. Kuvat eivät saa sisältää vesileimoja, kehyksiä tai signeerauksia. 
2.7. Mustavalkoiset kuvat hyväksytään. 

 
3. Kelpoisuus 

3.1. Vastuullisesti metsässä -kilpailu on kaikille avoin, pois lukien kilpailua järjestävä taho (PEFC Suomi ja 
heidän perheenjäsenensä), PEFC:n hallituksen jäsenistö ja kilpailun tuomaristo. 

3.2. Osallistujan tulee olla alkuperäisen kuvan luoja ja oikeuksien omistaja. 
3.3. Kuvia ei saa lisensoida tai niiden oikeuksia luovuttaa taholle, joka on ristiriidassa kilpailun kanssa. 
3.4. Osallistuja vastaa siitä, että kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty kuvauslupa. 

 
 
4. Eettisyys 

4.1. Osallistujat saavat muokata digitaalisesti.  
4.2. Kuvien sisältöä ei saa muuttaa, esimerkiksi kuviin ei saa lisätä tai niistä poistaa kasveja, kohteita, 

ihmisiä, maisemia tai niiden osia. 
4.3. Hyväksytyt digitaaliset muutokset sisältävät varjostuksen, lisävalotuksen, sävyn ja kontrastin 

säätämisen sekä HDR-tekniikat, kuvien yhdistämisen panoraamaksi ja kuvien yhdistämisen tarkaksi 
kuvaksi. 

4.4. PEFC pidättää oikeuden hylätä kuva, jos käy ilmi, että kuva ei noudata digitaalisen käsittelyn ehtoja 
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4.5. Jos kuvaa ottaessa lakeja tai eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia on rikottu, suojeltavat lajit tai 

luontotyypit ovat vaarantuneet tai kuva on muulla tavalla vastuuttomasti otettu, kuva hylätään. 
 

5. Arvostelu 
5.1. Kilpailun voittajat valitsee PEFC Suomen henkilökunta. Arvioinnin kriteerit ovat kuvan kiinnostavuus ja 

luovuus. 
5.2. Osallistuvat kuvat arvioidaan anonyymisti. 
5.3. Tuomaristo pidättää oikeuden olla palkitsematta yhtään kuvaa, jos yksikään osallistuneista kuvista ei 

täytä kilpailun vaatimuksia. 
5.4. Tuomariston päätös on lopullinen, eikä siitä ole valitusoikeutta. 
5.5. Kansainvälinen palkinto PEFC-valokuvaaja 2021:lle myönnetään yhdelle valokuvalle, joka arvioidaan 

kiinnostavimmaksi ja luovimmaksi.  
 
6. Voittajat 

6.1. Voittajat julkistetaan kesäkuun 2021 aikana. 
6.2. Voittajakuvat käsittävät ensimmäisen, toisen ja kolmannen kuvan.  
6.3. Viisi parasta kuvaa osallistuvat edelleen kansainväliseen PEFC-valokuvaaja 2021 -kilpailuun. 

 
7. Palkinnot 

7.1. Yleistä tietoa 
7.1.1. Palkinnoilla ei ole vaihto-oikeutta. 
7.1.2. PEFC pidättää oikeuden muuttaa osan tai kaikki palkinnot rahallisesti yhtä arvokkaaseen 

vaihtoehtoon (osallistujalla ei kuitenkaan ole oikeutta tätä vaatia). 
7.1.3. Palkinnot tulee lunastaa vuoden sisällä voittajien julkistuksesta tai palkinto menetetään. 

7.2. Kansalliset palkinnot 
Kolme parasta kuvaa palkitaan PEFC-Suomen toimesta. Voittaja palkitaan Nikonin Z 50 
järjestelmäkameralla ja toiseksi ja kolmanneksi tulleet saavat 100 e lahjakortin Rajalan 
myymälään. 

7.3. Kansainväliset palkinnot 
7.3.1. Kansainvälisen PEFC-valokuvaaja 2021 -kilpailun voittaja saa rahapalkinnon 2000 CHF (noin 

1800€). 
7.3.1.1. PEFC-valokuvaaja 2021 -kilpailun voittaja julkistetaan PEFC-viikolla. Voittajalle 

ilmoitetaan 31. elokuuta 2021 mennessä. 
7.3.2. Kaksitoista parasta kuvaa valitaan vuoden 2022 “Koe metsät, koe PEFC” – valokuvakalenteriin 

ja tuodaan esille kansainvälisellä pefc.org sivustolla ja sosiaalisessa mediassa. 
 
 

8. Tekijänoikeudet ja kuvien käyttö 
8.1. Tekijänoikeudet kilpailun kuviin säilyvät osallistujilla. 
8.2. Osallistumalla kilpailuun osallistujat takaavat PEFC:lle pysyvän ja maksuttoman oikeuden käyttää, 

julkaista ja välittää kuvia yleisölle eri tarkoituksissa sekä käyttää kuvaa tai kuvia ja niiden kopioita eri 
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tarkoituksissa mediakanavissa kaikkialla maailmassa liittyen PEFC:iin – mukaan lukien, mutta ei 
rajoittuen: 

8.2.1. www.pefc.org -verkkosivusto ja kansallisten PEFC-organisaatioiden verkkosivut, PEFC:n 
jäsenorganisaatioiden verkkosivut sekä sosiaalisessa media ja uutiskirjeet. 

8.2.2. Mainos-, lehdistö- ja markkinointimateriaalit (kuten lehdistöartikkelit ja esitteet) liittyen 
PEFC:iin ja sen jäseniin. 

8.2.3. Näyttelyt. 
8.3. Kuvaajan nimi mainitaan kaikkien PEFC:n käyttämien kuvien yhteydessä (esim. © valokuvaajan nimi). 

Käytännöstä poikkeamisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, jos PEFC kohtuullisen 
ajan kuluessa huomautuksesta pyrkii korjaamaan puutteen kuvaajatiedoissa. 

8.4. PEFC pidättää oikeuden rajata kuvia tarpeen vaatiessa. 
8.5. Osallistujiin saatetaan ottaa yhteyttä liittyen kuvien käyttöön lisensoiduissa 

markkinointimateriaaleissa (esim. julisteet, printit). 
8.6. Osallistuja  vastaa kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista kilpailuun osallistumista vastaan. 

 
9. Vastuuvapauslauseke 

9.1. Käyttöehdoissa annetut tiedot ovat todenmukaiset, mutta PEFC pidättää oikeuden muuttaa mitä 
tahansa kohtaa ilman ennakkoilmoitusta. Osallistumalla kilpailuun osallistujan katsotaan 
sitoutuneen noudattamaan käyttöehtoja. Ehtojen rikkominen mitätöi osallistumisen. Jos rikkomus 
tulee tietoon palkintojenjaon jälkeen, niin järjestäjillä on oikeus vaatia palkinnon palauttamista. 
 

10.  Tietosuoja 
10.1. Osallistujien henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 1998 (Data Protection Act 1998) ja EU:n 

yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 
10.2. Järjestäjät keräävät henkilötietoja osallistujista (ja osallistujien huoltajista tarvittaessa) 

rekisteröitymisen yhteydessä, ja muutoin kilpailun hallinnoimiseen tai muuhun ylläpitoon liittyvissä 
tehtävissä.  

 


