Affischtävling
”Destination: Satakunta”
Tävlingsregler
1 september 2016
Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB), Porin Seudun Matkailu Oy Maisa och Come to Finland
Publishing Ab (CTF) arrangerar i samarbete två affischtävlingar där vi söker en reseaffisch för Satakunta.
Tävlingen utlyses i två klasser:
1. För allmänheten, till exempel studerande, proffskonstnärer och grafiker.
2. För skolelever i utvalda skolor i Björneborg i årskurs 6 och 9.
Priserna nedan gäller endast grupp 1 (allmänheten). Priserna för skolelever meddelas separat till de
berörda skolorna.
Allmänt
Alla bidrag skickas senast den 02.10.2016 som filöverföring till pia.lagland@mikaelsgarden.fi.
En jury med representanter för CTF, SKiB och Maisa samt en konstgrafiker utser en vinnare, ett andra
pris samt tre hedersomnämnanden. Juryn består av: Camilla Molander-Ruuttu (SKiB), Maria Suomivirta, försäljning- och marknadschef (myynti- ja markkinointijohtaja), Porin Seudun Matkailu Oy/Por
Regional Tourist Agency Oy, Minna Sulonen, TaM, KuM, Magnus Londen (CTF) och Linnéa Sjöholm
(CTF).
Regler:
• Formatet för affischen ska vara 70 x 100 cm.
• Bidragen ska ovillkorligen vara osignerade, men så att en signatur kan tillsättas senare. Affischen
ska ha en titel. Titeln samt tävlandes namn meddelas pia.lagland@mikaelsgarden.fi då affischen
skickas in. Deltagarens namn kommer inte juryn till känna innan tävlingen är avgjord.
• Affischen ska vara illustrerad eller ett collage. Renodlade fotografier godkänns inte.
• Affischen ska locka till att besöka Satakunta, ska innehålla en text som kan ändras till olika språkversioner eller vara flerspråkig. Grundsloganen kan vara ”Kom till Björneborg” eller ”Kom till Satakunta - Finland ” i olika språkversioner. Andra sloganer godkänns också, men ordet Björneborg
(Pori) eller Satakunta-Finland måste förekomma.
• Alla verk ska vara nyskapta enkom för denna tävling. All form av plagiat är förbjuden, och samtliga
deltagare tar fullt juridiskt ansvar för detta och varje deltagare är juridiskt ansvarigt för att deras
verk inte kränker någon annans upphovsrätt.
• Bidraget ska vara inskickat senast den 02.10.2016.
• Deltagaren förbinder sig till att inte sprida eller dela sitt verk innan den 08.11.2016 då resultatet
avslöjas för pressen och allmänheten.
• Vinnaren, andraplatstagaren och de som får hedersomnämnanden informeras personligen, övriga
hänvisas till webbplatsen www.cometofinland.fi.
• Deltagandet i tävlingen är ett samtycke till tävlingsvillkoren.

Tävlingsvillkor:
Om Come to Finland Publishing Ab så väljer, har företaget rätt (men inte skyldighet) att ställa ut vilket
tävlingsbidrag som helst i framtida utställningar. Inga separata royaltyavgifter betalas för denna rätt.
Come to Finland Publishing äger även ensamrätt att producera nya produkter (så som vykort, stora affischer, träkort etc.) baserade på vilket tävlingsbidrag som helst. Om inte deltagaren har blivit
kontaktad inom sex månader efter tävlingens deadline (dvs. 02.04.2017) återgår dock upphovsrätten
automatiskt till konstnären.
Om Come to Finland Publishing väljer att producera nya produkter baserade på ett tävlingsbidrag,
görs ett separat avtal upp mellan konstnären och Come to Finland Publishing, och en royalty tilldelas konstnären baserat på Come to Finland Publishings standardkontrakt. Detta avtal måste i så fall
presenteras för konstnären senast 02.04.2017. Tävlingsdeltagare kan erhålla en kopia av standardavtalet i förväg genom att kontakta magnus.londen@cometofinland.fi. Genom att delta i affischtävlingen
”Destination: Björneborg” samtycker deltagaren till att deras konstverk kan, om Come to Finland
Publishing så väljer, användas i enlighet med ovan nämnda standardkontrakt.
Vinnaren, andraplatstagaren och de tre som får hedersomnämnanden avslöjas offentligt på pressvisningen för utställningen på Mikaelsgården i Björneborg den 8.11.2016 och avtäcks på vernissagen 9.11.
Come to Finland Publishing förbehåller sig rätten att i framtagningen av produkter baserade på
tävlingsbidraget vid behov modifiera bilden, till exempel då en produkt har andra proportioner än
ursprungsverket, eller göra flera språkversioner. Detta görs i samråd med konstnären.
Personer som kan anses vara närstående till någon eller några medlemmar i juryn är förhindrade att
delta.
Ytterligare information ges av Tarja Laine, tarja.laine@skib.fi, telefonnummer 0405921111.
Priser
Vinnaren:
2 000 euro *).
Verket ställs ut på utställningen Come to Finland - Lockropet från paradiset på Mikaelsgården i
Björneborg och på Nationalmuseet i Helsingfors våren 2017 samt eventuellt på övriga platser där
utställningen visas.
Verket kan ingå i Come to Finland Publishings produktportfölj (om företaget så besluter inom sex
månader från sista inlämningsdag).
Andra pris:
1 000 euro *).
Verket ställs ut på utställningen Come to Finland - Lockropet från paradiset på Mikaelsgården i
Björneborg, samt eventuellt på övriga platser där utställningen visas.
Verket kan ingå i Come to Finland Publishings produktportfölj (om företaget så besluter inom sex
månader från sista inlämningsdag).
Plats 3–5:
Verken ställs ut på utställningen Come to Finland - Lockropen från paradiset på Mikaelsgården i
Björneborg. Verken kan ingå i Come to Finland Publishings produktportfölj (om företaget så besluter
inom sex månader från sista inlämningsdag).

*) Beskattningsbar inkomst. Deltagare bosatta utanför Finland måste fakturera via firma.

