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KOUVOLA FROM THE SKY -DRONEVIDEOKUVAUSKILPAILU
1. Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää Kouvola Innovation Oy.
2. Kilpailuaika
Kilpailuvideot kuvataan 23.9.-22.10.2017 välisenä aikana. Kuvausten jälkeen, 23-31.10.2017 välinen
aika on varattu videoiden lähettämiseen kilpailun järjestäjälle.
3. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailun päämääränä on tuottaa Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin markkinointikäyttöön soveltuva video.
Kilpailu on avoin kaikille täysi-ikäisille luonnollisille henkilöille ja ryhmille. Kilpailuvideon tulee olla
osallistujan itsensä kuvaama. Kilpailijat voivat osallistua molempiin, Urban view ja Nature view, sarjoihin. Kuhunkin sarjaan osallistutaan vain yhdellä videolla.
Kilpailuun osallistuvat videot lähetetään 31.10.2017 mennessä seuraavasti:
Lataa video YouTubeen piilotettuna ja lähetä sen linkki sähköpostitse osoitteeseen info@kinno.fi
niin, että viestin aiheeksi on merkitty sarja ja osallistujan nimi muodossa Sarja SukunimiEtunimi esim:
Urbanview_MäkinenMatti
Natureview_VirtanenMaija
Säilytä itselläsi alkuperäinen video, jonka voittajat luovuttavat järjestäjälle tuloksen selvittyä. Järjestäjä varaa oikeuden lunastaa myös muita videoita.
Sähköpostiviestiin tekijä jättää yhteystietonsa, puhelinnumeron ja postiosoitteen.
Lisäksi viestissä annetaan kilpailuvideon nimi, kuvausaika ja –paikka sekä tekijän lyhyt kuvaus videosta.
Mahdolliset kyselyt osallistumiseen liittyen: Pirjo Vuorenpää, p. 020 615 52 19 tai info@kinno.fi
4. Kilpailuvideoiden tekniset vaatimukset ja ehdot
Kilpailuun osallistuvien videoiden tulee täyttää seuraavat ehdot:




Videon kesto saa olla enintään 90 sekuntia.
Värit luonnolliset. Full HD resoluutio (1920x1080) tai parempi.
Video on kilpailuun osallistujan itse kuvaama ja hän omistaa videoon täyden tekijänoikeuden.



Kilpailuun osallistuvaa videota ei ole aiemmin julkaistu kaupallisessa tarkoituksessa.
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Kilpailuvideolla on sallittu tekijänoikeusvapaa musiikki, mutta tekstejä tai erikoistehosteita ei saa
käyttää.



Jos videossa esiintyy tunnistettavia ihmisiä, on kuvaajalla oltava videon henkilöiden lupa videon
käyttöön kilpailussa sekä Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin viestintävälineissä rajoituksetta. Mikäli videolla esiintyy alaikäinen henkilö, on alaikäisen huoltajalta oltava lupa videon
julkaisuun.
Journalistiliiton www-sivuja mukaillen:
Julkisella paikalla kuvaaminen on yleensä sallittua. Vaikka kuvaajalla onkin kiistatta tekijänoikeus/lähioikeus julkisella paikalla otettuihin videoihin (tai valokuviinsa), kuvan kohteilla voi olla
yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön nojalla oikeus rajoittaa videoiden (kuvien) julkaisemista.
Henkilöä esittävää videota ei saa julkaista henkilön kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavalla tavalla.
Julkisellakin paikalla otettujen videoiden julkaisemisessa on otettava huomioon kuvatun henkilön
yksityisyyden suoja. Kaikki mitä tapahtuu julkisella paikalla, ei välttämättä ole julkista.
Henkilön kuvaa tai henkilöstä kuvattua videota ei saa käyttää mainostarkoituksessa ilman henkilön suostumusta. Lähde: http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/tekijanoikeudet/journalistien_erityiskysymyksia/



Kilpailuvideot eivät saa sisältää sopimatonta sisältöä. Julkiseen esitykseen sopimattomaksi luokitellaan säädytön, moraaliton, henkilöä tai ihmisryhmää loukkaava tai muuten sopimaton sisältö.
Kilpailuvideoiden sisältö ei saa loukata yksityishenkilön, yrityksen tai jonkun muun osapuolen oikeuksia, yksityisyyttä tai kunniaa.



Kilpailuvideoilla ei tule markkinoida tuotetta, brändiä tai yritystä.

5. Kilpailun sarjat, palkinnot ja voittajan valitseminen
Kilpailussa on kaksi sarjaa:
Urban view –sarja: Kouvolan rakennettu ympäristö
1. Palkinto 2000 €
2. Palkinto 500 €
3. Kouvola -tuotepalkinto
Nature view –sarja: Kouvolan luonto
1. Palkinto 2000 €
2. Palkinto 500 €
3. Kouvola -tuotepalkinto
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Kilpailusarjojen palkittavat valitsee kilpailuraati, johon kuuluu Positiivisten Ihmisten Kouvola –yhteisön, Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n edustus. Kilpailuraadin edustajat ilmoitetaan
myöhemmin.
Kilpailun järjestäjät varaavat oikeuden olla valitsematta voittajia eli molempien sarjojen 1. palkintoa,
jos videot eivät sovellu Kouvolan markkinointikäyttöön.

6. Voittajien ja palkittavien julkistaminen
Kilpailun voittajat ja muut palkittavat valitaan ja julkaistaan marraskuussa 2017, aika ja paikka tarkentuvat syksyn aikana. Tilaisuudessa esitellään kilpailuun osallistuneita töitä.
Kilpailun voittajat julkaistaan järjestäjän ja yhteistyökumppanien tiedotteissa, www-sivuilla ja sosiaalisen median profiileissaan. Voittajiin ja palkittaviin ollaan yhteyksissä henkilökohtaisesti, kaikki osallistujat saavat tiedon kilpailun tuloksista sähköpostitse. Mikäli valittu voittaja ei vastaa voittajalle lähetetyssä palkintoviestissä mainittuun määräaikaan mennessä, kilpailun järjestäjä pidättää itsellään
oikeuden peruuttaa palkinto ja valita toinen voittaja.
7. Kilpailuvideoiden käyttöoikeus
Kilpailuun osallistuja voittaessaan kilpailun (1. palkinnon voittaja) luovuttaa kilpailun järjestäjälle voittajavideon tekijänoikeudet kokonaisuudessaan koko maailmassa 10 vuodeksi. Voittajat saavat kuitenkin käyttää videotaan referenssinä. Tekijöiden nimet luonnollisesti mainitaan aina teosta käytettäessä
(isyysoikeus).
Voittajiksi valittuja videoita (1. palkinto kummassakin sarjassa) tullaan käyttämään Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin markkinoinnissa ja viestinnässä. Järjestäjillä on oikeus muuttaa teosta esimerkiksi rajaten, lyhentäen tai lisäten ääntä tai grafiikkaa.
Kilpailuun osallistuneiden muiden kuin voittajavideoiden käyttöoikeudet jäävät tekijöilleen, mutta
järjestäjällä ja yhteistyökumppaneilla on oikeus esittää kaikkia kilpailutöitä tulosten julkistamistilaisuudessa. Tekijöiden nimet mainitaan aina kunkin videota esitettäessä. Videoiden mahdollisesta lunastamisesta markkinointikäyttöön sovitaan erikseen.
8. Kilpailun järjestäjän vastuut ja oikeudet
Kilpailun järjestäjä ei vastaa kilpailuun osallistumisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista tietoliikennehäiriöistä tai tietoteknisistä ongelmista, jotka estävät kilpailun osallistumisen. Kilpailun voittajat
ja palkittavat vastaavat itse palkinnon lunastamisesta. Kilpailun järjestäjät huolehtivat palkkioon liittyvistä veroista ja muista vastaavista kustannuksista. Kilpailun järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun
sääntöjä tarvittaessa.
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9. Rekisteriote
Rekisterin pitäjä
KOUVOLA INNOVATION OY
Paraatikenttä 4,
45100 Kouvola
Rekisterin nimi
KOUVOLA INNOVATION OY:n videokilpailurekisteri 2017.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Tietoja käytetään kilpailun toteuttamiseen.
Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää henkilötiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, postiosoite, postinumero ja sähköposti.
Säännönmukaiset tietolähteet
Kilpailuun osallistujan luovuttamat tiedot.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta.
Rekisterin suojaus
Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
KOUVOLA INNOVATION OY
Paraatikenttä 4,
45100 Kouvola
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