1
9.8.2018

Kivipaasin mysteeri – tarinakilpailu
KILPAILUSÄÄNNÖT
Osallistumalla Kivipaasin mysteeri -tarinakilpailuun hyväksyt samalla sekä kilpailukohtaiset ohjeet että yleiset
kilpailuehdot.

Kilpailukohtaiset ohjeet
Kilpailun rekisteriselosteen voit lukea osoitteesta www.visitkemijarvi.fi
Kilpailunjärjestäjä
Kilpailun vastuullinen järjestäjä on Kemijärven kaupunki / elinkeino- ja matkailupalvelut. Kilpailu toteutetaan
yhteistyössä Tapionniemen kyläseura ry:n kanssa.
Kivipaasin mysteeri -tarinakilpailu
Kivipaasin mysteeri -tarinakilpailulla on tarkoituksena kannustaa lapsia, nuoria ja aikuisia
kirjoittamisharrastukseen ja oman luovuutensa kehittämiseen sekä löytää syntytarina Tapionniemen
kyläkartanon läheisyydessä, Airosvaarassa, sijaitsevalle kivipaasille.
Miten, miksi ja milloin tämä kivipaasi on muotoutunut? Tarinassa saat käyttää mielikuvitustasi – se voi olla
draama, komedia, scifi tai vaikkapa kauhutarina.
Kilpailussa on kaksi sarjaa.
1. Peruskouluikäiset (1.-9. luokkalaiset)
2. Nuoret ja aikuiset
Osallistumissäännöt
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, työskentelevät tai opiskelevat henkilöt, jotka eivät ole
aiemmin julkaisseet kaunokirjallisuutta. Kilpailuun voi osallistua joko sähköpostitse tai postitse.
Sähköpostitse lähetettävät kilpailutyöt tulee lähettää osoitteeseen info.visit@kemijarvi.fi. Sähköpostin aiheeksi
tulee laittaa ”Kivipaasin mysteeri -tarinakilpailu” sekä tekstikenttään osallistujan yhteystiedot, vähintään etu- ja
sukunimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka sekä puhelinnumero. Lisäksi tulee ilmoittaa kumpaan sarjaan
kilpailutyö osallistuu.
Postitse osallistuvat kilpailutyöt lähetetään Kemijärven Matkailuinfoon osoitteeseen Vapaudenkatu 8, 98100
Kemijärvi. Postitse lähetettyihin kilpailutöihin tulee selkeästi merkitä osallistujan yhteystiedot, vähintään etu - ja
sukunimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka sekä puhelinnumero. Kirjekuoreen tulee selkeästi merkitä
”Kivipaasin mysteeri -tarinakilpailu”. Lisäksi tulee ilmoittaa kumpaan sarjaan kilpailutyö osallistuu.
Alle 18-vuotiaiden kilpailutöihin tulee laittaa alaikäisen sijasta huoltajan yhteystiedot. Kilpailutyössä tulee
kuitenkin ilmoittaa kilpailijan etu- ja sukunimi.
Tarkemmat kilpailuohjeet ja -säännöt löytyvät Visit Kemijärven verkkosivuilta.
Kilpailutyöt
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Kilpailutöiden on oltava käsin tai koneella kirjoitettuja tarinoita. Kirjoitetun tarinan voi tallentaa halutessaan
USB-muistitikulle. Tarinat voivat olla kuvitettuja, mutta arvioinnin päähuomio on tekstissä. Kilpailutyöt tulee olla
kirjoitettu suomeksi. Halutessaan kilpailuun voi osallistua useammalla kilpailutyöllä.
Kilpailutarinat arkistoidaan kilpailun päättymisen jälkeen Kemijärven kaupungin Matkailuinfon salasanoin
suojatulle tietokoneelle sähköisessä muodossa. Kemijärven kaupungin elinkeino- ja matkailupalveluilla sekä
Tapionniemen kyläseura ry:llä on oikeus ilman erillistä korvausta julkaista kilpailuun lähetettyjä tarinoita sekä
luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle. Muutoin tarinan kirjoittajalla säilyy kaikki oikeudet omaan työhönsä.
Kilpailutöiden arvosteleminen
Kivipaasin mysteeri -tarinakilpailun tuomaristona toimii Tapionniemen kyläseura ry. Halutessaan tuomaristo voi
käyttää apunaan valitsemaansa esiraatia. Kilpailutöissä arvostetaan omaperäisyyttä, mielikuvitusrikkautta,
kertojantaitoa sekä tarinan juonta.
Tarinan tulee olla pituudeltaan vähintään yhden (1) paperiarkin pituinen. Tarinalle ei aseteta maksimipituutta.
Tarinan tulee olla joko fiktiivinen tai ei-fiktiivinen kertomus teosta, tapahtumasta tai tapahtumien kulusta, jotka
johtivat Airosvaaran kivipaasin syntymiseen. Kilpailutöiden tyyligenren saa valita osallistuja itse.
Kilpailuaika
Kilpailuaika alkaa 10.8.2018 ja päättyy 10.9.2018. Kilpailuun voi osallistua joko sähköpostitse tai postitse. Mikäli
kilpailutyö lähetetään postitse, riittää kyseisen päivän postileima. Kaikki kilpailuajan ulkopuolella lähetetyt
osallistumiset hylätään.
Voittajan valinta ja palkinto
Tapionniemen kyläseura ry valitsee osallistumisajan päätyttyä tulleista kilpailutöistä molempien sarjojen
parhaat. Molemmista sarjoista palkitaan yksi (1) tarina. Voittajatarinat palkitaan niiden omaperäisyyden,
mielikuvituksellisuuden, kertojantaidon sekä juonen perusteella.
Nuorten ja aikuisten sarjan paras tarina palkitaan vaellusrinkalla. Peruskouluikäisten sarjassa paras palkitaan
Fjällräven Kånken -repulla. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan jakaa kunniapalkintoja ja -mainintoja. Palkintoa
ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin tai rahaan.
Tarinakilpailun voittajille ja mahdollisille kunniapalkintojen ja -mainintojen saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Palkintojenjakotilaisuus on Tapionniemen kyläkartanolla 15.9.2018 Luonnosta Hyvinvointia -tapahtuman
yhteydessä.
Voittajatarinan julkistamisen jälkeen se julkaistaan myös Visit Kemijärven ja Kemijärven kaupungin
verkkosivuilla.

Yleiset kilpailuehdot
Kilpailun ilmoitettu viimeinen osallistumispäivä on lopullinen ellei järjestäjä toisin ilmoita. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki Suomessa asuvat, työskentelevät tai opiskelevat luonnolliset henkilöt, jotka eivät ole aiemmin
julkaisseet kaunokirjallisuutta. Kemijärven kaupunki / elinkeino- ja matkailupalvelut sekä Tapionniemen
kyläseura ry voivat käyttää kilpailuun osallistuneita tarinoita ilman erillistä korvausta omilla sähköisillä
kanavillaan sekä luovuttaa kilpailutarinat kolmannelle osapuolelle. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy
nämä säännöt.
Kemijärven kaupunki / elinkeino- ja matkailupalvelut sekä Tapionniemen kyläseura ry voivat julkaista voittajan
nimen Visit Kemijärven verkkosivujen lisäksi myös muilla hallinnoimillaan internetsivuilla.
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Kemijärven kaupunki / elinkeino- ja matkailupalvelut sekä Tapionniemen kyläseura ry eivät vastaa perille
tulemattomista, puutteellisista, asiattomista tai muuten lukukelvottomista osallistumisista ja pidättää oikeuden
jättää tällaiset kilpailuosallistumiset kilpailun ulkopuolelle. Kilpailuun osallistuminen on ilmaista, järjestäjä ei
vastaa kilpailuun osallistumisesta mahdollisesti liittyvistä kuluista.
Järjestäjä ei vastaa mahdollisesti Postin kuljetuksen aikana kadonneista tai vaurioituneista palkinnoista tai
sähköisesti toimitettujen palkintojen perille saapumattomuudesta, mikäli vika johtuu teknisestä järjestäjästä
riippumattomasta syystä tai voittajan antamista virheellisistä yhteystiedoista.
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä
epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden
sääntömuutoksiin.
Järjestäjä ei kerää osallistujien yhteystietoja tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien
tietoja käytetään ainoastaan kilpailun voittajan palkinnon toimittamiseen.
Kemijärven kaupunki / elinkeino- ja matkailupalveluiden sekä Tapionniemen kyläseura ry:n järjestämät kilpailut
ovat Kemijärven kaupungin elinkeino- ja matkailupalveluiden sekä Tapionniemen kyläseura ry:n järjestämiä
eikä Instagram tai Facebook ole missään tekemisissä niiden järjestämisen kanssa hallinnollisesti,
sponsoroimalla, suosittelemalla tai millään muulla tavalla, vaikka niitä Instagramissa ja Facebookissa
mainostettaisiinkin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy tällä sivulla sekä Instagramissa että
Facebookissa kerrotut yleiset ja kilpailukohtaiset säännöt ja ehdot sekä hyväksyy sen, ettei Instagramilla ja
Facebookilla ole laillista tai muutakaan yhteyttä kilpailuun.
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