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Hyväksytty kerhon kokouksessa 23.1.2006
1 § Tapiolan Kamerakerho ry järjestää vuosittain vuosikilpailun, kevät- ja/tai syyskilpailun sekä
osallistuu johtokunnan päätöksellä kerhojen välisiin kilpailuihin ja haastekilpailuihin.
2 § Kerhon järjestämiin kilpailuihin saavat osallistua kerhon varsinaiset jäsenet, ellei
kilpailukutsussa toisin määrätä. Kilpailijana voi olla myös työryhmä.
3 § Vuosikilpailussa on vähintään kolme sarjaa. Muiden kilpailujen sarjojen määrästä johtokunta
päättää erikseen.
4 § Kuhunkin sarjaan saa jokainen kilpailija jättää enintään kolme kuvaa.
5 § Kilpailukuvien tulee olla Tapiolan Kamerakerhossa, kerhojen välisessä kilpailussa tai
haastekilpailussa ennen palkitsemattomia, ellei toisin määrätä. Menestyminen ns. pöytäkilpailussa
ei estä osallistumista varsinaisiin kilpailuihin.
6 § Kuvien tulee olla kilpailijan itsensä ottamia ja hänellä tulee olla niihin oikeudet. Kuvatessa saa
käyttää teknistä avustajaa.
7 § Kilpailuun osallistuvat kuvat on jätettävä kilpailukutsussa mainittuun paikkaan ilmoitettuun
määräaikaan mennessä.
8 § Kilpailun järjestelyistä vastaavien henkilöiden tulee käsitellä kilpailuun jätettyjä kuvia huolella.
Kerho ei kuitenkaan vastaa kilpailuun jätetyistä kuvista.
9 § Kilpailun ratkaisee johtokunnan hyväksymä arvostelija tai arvostelijaryhmä annettujen ohjeiden
mukaan. Arvostelija tai arvostelijaryhmän jäsen ei saa osallistua arvostelemaansa kilpailuun.
Arvostelijoiden päätös on lopullinen. Arvostelun tuloksesta tulee käydä ilmi, mikäli se
arvostelijoiden harkinnan mukaan on mahdollista, viiden parhaan kuvan paremmuusjärjestys
kussakin sarjassa.
10 § Kilpailuista tulee pitää pöytäkirjaa, josta käy ilmi kilpailun nimi ja ajankohta, arvostelijat,
kuvien lukumäärä ja palkittujen kuvien sijoitus, nimi ja kuvaaja sekä kerhon jäsenten saamat
pistemäärät.
11 § Kussakin sarjassa viisi parasta saavat pisteitä siten, että ensimmäinen – kolmas sija tuottavat
kukin neljä pistettä, neljäs ja viides sija kumpikin kaksi pistettä. Samasta kuvasta voi saada pisteitä
vain kerran.
12 § Kalenterivuoden aikana eniten pisteitä kerhon järjestämissä kilpailuissa tai kilpailuissa, joihin
kerho on osallistunut, keränneelle varsinaiselle jäsenelle annetaan Vuoden Kuvaaja-arvo.
13 § Vuoden Nuori Kuvaaja-arvo annetaan vastaavasti eniten pisteitä keränneelle nuorisojäsenelle,
edellyttäen että kuvia kilpailuihin on ottanut osaa vähintään viisi nuorta kuvaajaa
14 § Vuoden Kuvaaja ja Vuoden Nuori Kuvaaja sekä jäsenten saamat yhteispisteet julkaistaan
viimeistään kilpailukautta seuraavassa vuosikokouksessa.
15 § Vuoden Nuori Kuvaaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon.
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16 § Kerholla ei ole oikeutta julkaista kilpailuun jätettyä kuvaa lupaa kysymättä. Kilpailukuvista
voidaan ottaa kopio kerhon arkistoon.
17 § Kerhon johtokunta voi myöntää Tapiolan Kamerakerho ry:n Mestarikuvaaja-arvonimen kerhon
varsinaiselle jäsenelle, joka on kerran saavuttanut Tapiolan Kamerakerho ry:n Vuoden Kuvaajaarvon, saanut kolme kunniamainintaa Suomen Kameraseurojen Liiton näyttelyistä ja saanut kolme
FIAP:n tai PSA:n palkintoa tai kunniamainintaa
18 § Mestarikuvaajalle annetaan numeroitu kappale Tapiolan Kamerakerho ry:n mitalia.
19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää kerhon vuosikokous. Muutosesitykset on jätettävä
kirjallisina johtokunnalle viimeistään 7 vuorokautta ennen vuosikokousta. Päätökseen sääntöjen
muuttamisesta tarvitaan yksinkertainen äänten enemmistö.

LIITTEET
1 § Kilpailut käydään johtokunnan määräämissä sarjoissa. Sarjat voivat olla teemallisia tai vapaaaiheisia. Sarjajako voi perustua kuvien tyyppiin (esim. mustavalkovedokset, diakuvat) tai teoksen
määrittelyyn (yksittäiset kuvat, kuvaparit, kuvakertomukset tai kuvasarjat).
2 § Yhdeksi kuvaksi katsotaan omissa sarjoissaan yksittäinen kuva, kuvapari, kuvakertomus tai
kuvasarja. Kuvapari on kahden kuvan muodostama kokonaisuus. Kuvakertomus on vähintään
kolmen kuvan avulla esitettävä etenevä tapahtuma. Kuviin on merkittävä esittämisjärjestys.
Kuvasarja on vähintään kolmen kuvan muodostama kokonaisuus. Kuvilla on oltava jokin yhteinen
sisällöllinen tai tyylillinen tekijä.
3 § Kuvan enimmäiskoko on A3+ tai pinta-alaltaan sitä vastaava. Paperivedokset voivat olla
pohjustettuja mutta ne eivät saa olla varustettu lasilla tai kehystettyjä paksuilla kehyksillä. Diakuvat
on kehystettävä 50 mm x 50 mm kehyksiin, joiden paksuus on 3 mm. Kehyksen vasempaan
alanurkkaan, kuva oikeinpäin (valoa vasten) katsottaessa, on merkittävä ns. peukalomerkki. Kuviin
on merkittävä kuvan ja kuvaajan nimi sekä kilpailukutsussa mainittu sarja.
4 § Kerhon kilpailusihteeri pitää kirjaa jäsenten pisteistä.
5 § Nuorisojäsen on henkilö, joka kalenterivuoden alkaessa ei ole täyttänyt 21 vuotta.
6 § Johtokunta voi harkintansa mukaan antaa kilpailuissa hyvin menestyneelle nuorisojäsenelle
Vuoden Nuori Kuvaaja-arvon vaikkei osallistujia olisi ollut säännöissä vaadittua viittä.
7 § Kilpailusääntöjen liitteet voi muuttaa johtokunnan yksimielisellä päätöksellä.

