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Mikä on sinun lempipaikkasi tai kohteesi 
Loviisassa? Millaisia elämyksiä ja 
tunteita Loviisa herättää sinussa? 
Entä millaisena sinä haluaisit Loviisan 
näyttäytyvän vierailijalle? Kerro se kuvin! 

Kilpailukuvat kootaan  
Loviisan Yrittäjät ry:n kuvapankkiin 
ja valokuvista järjestetään kaksi 
valokuvanäyttelyä kulttuurikeskus 
Marilynissä, Loviisassa.

Minun Loviisa eri vuodenaikoina  
– valokuvakilpailu lapsille ja nuorille 19.3.2021– 31.3.2022

Lasten sarja, 6-12v   |  Nuorten sarja, 13-20v

Minun Loviisa – Miltä Loviisa  
näyttää sinun silmin eri vuoden- 
aikoina? Käytä mielikuvitustasi, 
huomioi yksityiskohtia, nosta  
esiin kokonaisuuksia. 
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6-12 ÅR | 13-20 ÅR

Vilket är ditt favoritställe eller objekt i 
Lovisa? Hurdana upplevelser och känslor 
väcker Lovisa i dig? Hur vill du att Lovisa 
ska presentera sig för en besökare? 
Berätta det med bilder!

Tävlingsbilderna samlas in på Lovisa 
Företagare rf:s bildbank och i slutet 
av tävlingen ordnas med bilderna två 
fotografiutställningar i kulturcentrum 
Marilyn i Lovisa.

Mitt Lovisa under olika årstider 
– fotografitävling för barn och ungdomar 19.3.2021– 31.3.2022

Barn i åldersklassen , 6-12 år   |   Ungdomar i åldersklassen 13–20 år

Mitt Lovisa – Hur ser Lovisa 
ut i dina ögon under olika 
årstider? Använd din fantasi, 
uppmärksamma detaljer och 
lyft fram helheter. 



Kilpailun säännöt
Kilpailun nimi          
Minun Loviisa eri vuodenaikoina – valokuvakilpailu

Kenelle 
 Kilpailussa on kaksi ikäsarjaa 

• Lasten sarja, 6-12v
• Nuorten sarja, 13-20v

Kilpailun järjestäjät                  
Kilpailun järjestävät yhteistyössä Loviisan Yrittäjät ry,  
Cursor / Nuori Yrittäjyys Kymenlaakso ja Loviisan kaupunki.

Kilpailuaika ja -sarjat
Kilpailu alkaa 19.3.2021 ja päättyy 31.3.2022

Kilpailusarjat: 
• Talvi Loviisa 1, kuvia voi lähettää tähän sarjaan 15.4. asti
• Kevät Loviisa, kuvia voi lähettää tähän sarjaan 30.5. asti
• Kesä Loviisa, kuvia voi lähettää tähän sarjaan 15.8. asti
• Syksy Loviisa, kuvia voi lähettää tähän sarjaan 31.10. asti
• Talvi Loviisa 2, kuvia voi lähettää tähän sarjaan 31.3.2022 asti

 Kilpailukuvat ja kuvien lähettäminen 
Kilpailuun osallistutaan digikuvilla. Kuvamuotona on jpg. Lähetä 
mahdollisimman hyvälaatuisia kuvia. Kilpailuun voit lähettää 
1–3 kuvaa/kilpailusarja. Anna jokaiselle kuvalle nimi, mainitse 
kuvan kilpailusarja ja kerro missä kuva on otettu. Ilmoita kuvien 
lähettämisen yhteydessä nimesi, ikäsi ja puhelinnumero. Kuvat 
lähetetään sähköpostilla  
minunloviisa@gmail.com 

Palkinnot                                      
Kilpailun järjestäjistä koottu raati valitsee kilpailun voittajat. 
Jokaisen kilpailusarjan (talvi 1, kevät, kesä, syksy, talvi 2) voittajat 
molemmista ikäsarjoista palkitaan 100 euron lahjakortilla lovi-
isalaiseen yritykseen ja kunkin sarjan kaksi seuraavaa palkitaan 
leffalipulla. Lisäksi valitaan kilpailun lopussa paras Minun Lovi-
isani -kuva, joka palkitaan 300 euron lahjakortilla loviisalaiseen 
liikkeeseen. Kilpailun kekseliäin kuva palkitaan lisäksi 4 hengen 
Padel-vuorolla. Tulokset julkaistaan Loviisan Yrittäjien sekä kau-
pungin verkkosivuilla ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Huomioitavaa 
Kilpailukuvien pitää olla sinun, eli kilpailuun osallistujan ottamia. 
Muista, että sinun pitää pyytää lupaa mahdollisilta muilta hen-
kilöiltä, jotta he voivat olla mukana kuvassasi. Kuvien ottajana 
säilytät kaikki oikeudet lähettämiisi kuviin, mutta lähettämällä 
ne annat samalla oikeuden Loviisan Yrittäjät ry:lle käyttää kuvia 
kuvapankissaan, rajoituksetta ja veloituksetta julkaista kuvia 
valokuvaus-näyttelyssä, viestinnässä, erilaisissa tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa. Tämän kilpailun järjestäjät eivät ota laillista vas-
tuuta osallistujien mahdollisesti syyllistyessä tekijänoikeuslain 
rikkomiseen. Osallistumalla tähän kilpailuun sitoudut samalla 
noudattamaan kilpailun sääntöjä. Kilpailun järjestäjät pidättävät 
oikeuden muutoksiin. Ajantasainen kilpailukutsu löytyy Loviisan 
Yrittäjien verkkosivustolta osoitteessa www.yrittajat.fi/uuden-
maan-yrittajat/loviisan-yrittajat/a/tapahtumat  

Lisätietoja: minunloviisa@gmail.com  

Kännykkäkamerat räiskymään ja onnea kilpaan!

Tävlingens regler
Tävlingens namn           
Mitt Lovisa under olika årstider – fotografitävling

För vem  
I tävlingen finns två åldersklasser 

• Barn i åldersklassen 6–12 år
•  Ungdomar i åldersklassen 13–20 år

Tävlingens arrangörer
Tävlingen arrangeras i samarbete mellan  
Lovisa Företagare rf, Cursor / Nuori Yrittäjyys Kymenlaakso  
(Ung Företagsamhet i Kymmenedalen) och Lovisa stad.

Tävlingstid och -kategorier 
 Tävlingen börjar 19.3.2021 och slutar 31.3.2022.

Tävlingskategorier:
• Vinter i Lovisa 1, bilder kan lämnas in i denna serie ända tills 15.4
• Vår i Lovisa, bilder kan lämnas in i denna serie ända tills 30.5
•  Sommar i Lovisa, bilder kan lämnas in i denna serie ända tills 15.8 
•  Höst i Lovisa, bilder kan lämnas in i denna serie ända tills 31.10
• Vinter i Lovisa 2, bilder kan lämnas in i denna serie ända tills 

31.3.2022

Tävlingsbilderna och hur de ska skickas in 

Man deltar i tävlingen med digitala bilder. Bildformatet ska vara jpg. 
Skicka in bilder med så hög kvalitet som möjligt. Man kan delta med 
1–3 bilder/tävlingskategori. Ge varje bild ett namn och berätta till 
vilken tävlingskategori bilden hör och var bilden är tagen. Meddela 
ditt namn, din ålder och ett telefonnummer då du skickar in bilderna. 
Bilderna skickas per e-post till adressen  
minunloviisa@gmail.com

Priser  
En jury bestående av tävlingens arrangörer väljer vinnarna i täv-
lingen. Vinnarna i de alla tävlingskategorier (vinter 1, vår, sommar, 
höst, vinter 2) i de båda åldersklasserna belönas med ett 100 euros 
gåvokort till ett företag i Lovisa och de två följande i varje kategori 
belönas med en biobiljett. Dessutom väljs i slutet av tävlingen den 
bästa Mitt Lovisa-bilden som belönas med ett 300 euros gåvokort till 
en affär i Lovisa. Tävlingens påhittigaste bild belönas med en speltur 
i Padelspel för fyra personer. Fotografitävlingens resultat publiceras 
på Lovisa Företagare rf:s och Lovisa stads webbplatser, dessutom 
meddelas alla vinnare personligen. 

Att observera  
Tävlingsbilderna måste vara tagna av dig som deltar i tävlingen. Kom 
ihåg att du måste fråga lov av eventuella andra personer för att få ha dem 
med i bilden. Som fotograf behåller du alla rättigheter till bilderna som 
du skickar in, men då du skickar bilderna ger du samtidigt rätt åt Lovisa 
Företagare rf att använda bilderna i sin bildbank, utan begränsningar 
eller ersättning publicera bilderna i fotografiutställningar, i kommunika-
tionssyfte och i olika evenemang. Tävlingsarrangören tar inget rättsligt 
ansvar för deltagarnas möjliga brott mot upphovsmannarättslagen. Gen-
om att delta i denna tävling förbinder du dig samtidigt att följa tävlingens 
regler. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten till att göra eventuella 
ändringar. En aktuell tävlingsinbjudan finns på Lovisa Företagare rf:s 
webbplats på adressen www.yrittajat.fi/uudenmaan-yrittajat/ 
loviisan-yrittajat/a/tapahtumat (på finska) 

Ytterligare information: minunloviisa@gmail.com

Låt mobilens kamera säg klick och lycka till i tävlingen! 


