
                     

              

 

               

 

 

Who cares -videokilpailun säännöt 

 
Kilpailun järjestää Who cares ry. Suokatu 24 A 41, 70100 KUOPIO, 

 sähköposti: kuopiowhocares@gmail.com  

Puh. 050 381 6735 

Kilpailuaika on 1.6.2018 – 30.8.2018 

”Ota kesäduuni vastaan ja tee kiusaamista vastaan oleva video!” 
Tee itse tai kavereittesi kanssa kiusaamista vastaan oleva tai kaveruutta tukeva 

video. Videon täytyy olla kokonaan omaa tuotantoa, ei esim. internetistä kopioitu. 
Who cares ry. jakaa kilpailussa menestyville yhteensä 5 000 euroa kesäduunirahaa. 

Nauti kesästä, pidä hauskaa ja anna kameran laulaa kaveruuden puolesta! 

Who cares -tuomaristo valitsee kymmenen parasta videota ja palkitsee kunkin tekijän / 
tekijäporukan ruhtinaallisesti 500 eurolla – puhtaana käteen. 

Kilpailu on avoin kaikille Itä-Suomessa asuville alle 20– vuotiaille henkilöille 

 

 Kilpailutyön voi toteuttaa yksin tai useamman henkilön yhteistyönä. 

 Maksimipituus videolle on kolme minuuttia. 

 Videon toteutusmuoto on vapaa, kunhan se on ladattavissa YouTube-videopalveluun. 

 Kilpailuun voi osallistua vain yhdellä videolla per tekijä / tekijäporukka 

 Video tulee toimittaa Who cares ry:lle lähettämällä pilvipalvelusi latauslinkki sähköpostilla 
osoitteeseen kuopiowhocares@gmail.com tai vaihtoehtoisesti muistitikulla osoitteeseen: 
Who cares ry. Suokatu 24. A.41, 70100 KUOPIO. Annamme vastauksen postin 
perilletulosta. 

 Lähettäessäsi videon vakuutat huolehtineesi asianmukaisesti kilpailutyösi 
tekijänoikeuskysymyksistä. Kilpailun järjestäjällä ei ole vastuuta kilpailuvideoiden 
tekijänoikeuksista. 

 Lähettäessäsi videon luovutat kilpailun järjestäjälle kaikki oikeudet esittää, muokata ja 
käyttää videota sitoumuksetta ja vapaasti ilman erillistä korvausta. 
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 Henkilötiedot – kilpailuvideon mukaan tulee liittää tiedosto, jossa on kilpailuun 

osallistuvasta tai osallistuvista seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite sekä kotiosoite.  

 Liitä mukaan myös kilpailuvideolla esiintyvien henkilöiden nimet ja em. yhteystiedot, 
mikäli videolla esiintyvät eivät itse osallistu kilpailuun. 

 Alle 18 -vuotiailta kilpailuun osallistuvilta sekä videoilla esiintyviltä tarvitaan myös heidän 
vanhempien suostumus kilpailuun osallistumiseen sekä videolla esiintymiseen sekä siihen, 
että Who cares ry. voi julkaista videoita tai osia niistä myöhemmin. Eli toimita 

kilpailuvideon mukana myös tiedosto, josta suostumus käy ilmi. Tiedostossa tulee olla 
myös vanhempien nimet ja yhteystiedot, jotta suostumus tarvittaessa voidaan varmistaa 
vanhemmilta. 

 Kilpailuun osallistuva / osallistuvat, että kilpailuvideolla kukaan ei syyllisty rikokseen.  

 Kilpailuvideoita ei saa julkaista tai jakaa julkisesti ennen 13.11.2018  

 Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää sopimaton materiaali julkaisematta. 

 Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä.  

 Palkinnot: Kilpailun kymmenen parasta videota palkitaan kukin 500 euron palkinnolla. 

 Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 7.11.2018 mennessä. 

 Kilpailun järjestäjä julkistaa kolme erityismaininnan ansaitsevaa kilpailuvideota Who cares 
-seminaarissa Kuopion kaupungin teatterissa tiistaina 13.11.2018. Erityismaininnan 
ansaitsevien videoiden tekijäedustaja tullaan kutsumaan seminaariin. 

 

                   


