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Kara-Kamerat kutsuu kaikki espoolaiset kamerakerhot ja niiden jäsenet vuosittaiseen FotoEspoo -
valokuvauskilpailuun. Koronatilanne voi tuoda muutoksia aikatauluihin. 
 
Kilpailusarjat   1. Värikuvat 

  2. Mustavalkokuvat  
3. Kuvakokonaisuudet 

 
Yksittäiskuvasarjaan voi osallistua enintään kolmella kuvalla. Kuvakokonaisuus 
koostuu 3 – 5 kuvasta ja vain yksi kokonaisuus kuvaajaa kohti sallitaan. Eli 
maksimi teosmäärä on 7 / osallistuja.  

 Sarjat ovat vain vedoksille. 
 
Kuvien sisäänjättö Kuvien sisäänjättö lokakuussa Fototapioon Tapiontorille. Tarkempi viimeinen 

jättöpäivä ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Aihe Yksittäiskuvien ja kuvakokonaisuuden niminä käytetään vapaavalintaisen 

musiikkikappaleen nimeä tai kertosäettä.  

                                             Esim. "Aavan meren tuolla puolella…", "Täällä pohjantähden alla…", "Sinua 
sinua rakastan…" jne. 

 
Kilpailukuvat Kuvien tulee olla pohjustettuja ja/tai varustettu passepartout-pahvilla.  

 Teosten koon on oltava 30 x 40 cm, passepartout-pahvi mukaan luettuna. 
Kuvakokonaisuuteen voi liittää ohjeen kuvien asettelusta. Kaikkiin kuviin on 
merkittävä taakse kuvan, kuvaajan ja kerhon nimi. Kuvien mukana on oltava 
FotoEspoo -osallistumislomake, jossa ovat em. tietojen lisäksi kappaleen 
esittäjän nimi. Kilpailukuvat eivät saa olla aikaisemmin julkaistuja (esim. 
lehdissä tai yleisessä näyttelyssä, mutta ovat voineet olla esillä kerhon 
vitriinissä tms.) eivätkä muissa kuin kerhojen sisäisissä kilpailuissa palkittuja. 
Alle 25-vuotiaiden tulee merkitä kuviin ja osallistumislomakkeeseen 
syntymäaikansa nuorisopalkinnosta kilpailemiseksi. 

 
Kuvien julkaisu Kilpailijoilla täytyy olla kuviinsa täydet oikeudet mahdollista julkaisemista varten. 

Voittaneet kuvat julkaistaan Kara-Kameroiden verkkosivuilla. Järjestävällä 
seuralla on oikeus julkaista kilpailukuvia ilman eri korvausta FotoEspoo -
kilpailua käsittelevissä lehtiartikkeleissa tms. Kilpailukuvista pidetään näyttely, 
minkä jälkeen kuvat ovat noudettavissa järjestävältä kerholta / Fototapiosta. 

 
Palkinnot ja pisteet Kaikkien sarjojen kolme parasta teosta palkitaan. Lisäksi voidaan jakaa 

kunniamainintoja. Kerhojen välisessä ja henkilökohtaisessa kilpailussa pisteitä 
annetaan seuraavasti: Yksi piste jokaiselle näyttelyyn valitulle teokselle ja 
palkituille ja kunniamainituille teoksille jokaisessa sarjassa lisäpisteitä (1. sija 5 
pistettä, 2. sija 3 pistettä, 3. sija 2 pistettä ja kunniamaininta 1 piste).  

 
Vuoden kamera-kerho Pisteet lasketaan yhteen kerhoittain. Eniten pisteitä saanut kerho on vuoden 

espoolainen kamerakerho ja saa haltuunsa FotoEspoo-kiertopalkinnon. 
 
Vuoden kuvaaja Eniten pisteitä saanut kuvaaja palkitaan vuoden espoolaisena kuvaajana. 
 
Nuorisopalkinto Parhaalle alle 25-vuotiaalle osallistujalle voidaan myöntää erikoispalkinto. 
 
Arvostelu  
ja palkintojenjako Kilpailukuvien arvostelun kuuleminen sarjojen parhaiden kuvien osalta ja 

palkintojen jako on myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Kaikki kilpailuun 
osallistuvat kuvat ovat tilaisuudessa nähtävillä. 


