
                                                              Rantaperkiön Isku ry 

 
 
Innostu Iskusta ja juhlavuodestamme 2021! 

 
Rantaperkiön Isku on perustettu v. 1911 ja täyttää ensi vuonna 110 vuotta. Vuosi 2021 on täynnä 
mukavia urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan tapahtumia, ja suunnitelmamme ovat jo täydessä 
käynnissä. Mutta millainen onkaan kiinnostava juhlavuoden tunnuskuva? 
Julistamme avoimen kilpailun piirtäjille, harrastajille, taiteilijoille sekä liikunnan ja urheilun 
ystäville. Juuri Sinulle! Seuran hallitus valitsee kilpailuun lähetetyistä töistä parhaan juhlavuottaan 
arvostavan, edustavan, lennokkaan ja visuaalisen tunnuskuvan. Lisäksi sen tulee erottua muista 
vastaavista kuvista. Uuden juhlavuotemme tunnuskuvan tulee toimia sähköisessä ja painetussa 
käyttöympäristössä sekä pienessä että suuressa koossa.  
 
Kilpailun järjestää Rantaperkiön Isku ry 

Kilpailuaika: 1.12. – 31.12.2020 

Juhlavuoden tunnuskuvan suunnittelukilpailu on avoin kaikille. 
 

Kilpailutöiden toimitus: 
31.12.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen ikonenaira@gmail.com 

Lähetä jokainen kilpailutyö omana sähköpostiviestinään kuvatiedostona.  Liitä lähetyksiin tekijän 
nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Ehdotusten määrää 
henkilöä kohden ei ole rajoitettu. Kilpailussa ovat mukana vain sähköpostilla määräaikaan 
mennessä lähetetyt työt. 
 

Kilpailutöiden arviointi, tulosten julkistaminen ja palkitseminen: 
Tulokset julkistetaan kilpailun päätyttyä Iskun verkkosivuilla ja tuloksesta ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti voittajalle. Voittanut ehdotus palkitaan, voittaja kutsutaan Iskun juhlavuoden 
päätapahtumaan ja kaikkien kilpailuun lähetettyjen töiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. 
 

Tekijänoikeudet ja kuvan käyttöönotto: 
Voittajatyön tekijä sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin 
muutoksiin (sovitaan tekijän kanssa), ilman erillistä korvausta Rantaperkiön Iskulle. 
Kilpailun voittaja sitoutuu toimittamaan kuvan kilpailun päätyttyä myös muissa mahdollisissa 
tallennusmuodoissa ja alkuperäismuodossaan.  
Tunnuskuvan tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä suunnittelema. Osallistuja vastaa siitä, että 
hänen lähettämänsä kuva ei loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä 
on täydet oikeudet lähetettyyn kilpailuehdotukseen näiden sääntöjen mukaisesti sekä oikeus 
luovuttaa edelleen näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Rantaperkiön Iskulle. 
Kaikkien muiden kilpailuun osallistuneiden töiden osalta tekijänoikeus säilyy kuvan tekijällä. 
Vastaanotettuja kilpailutöitä tullaan mahdollisesti käyttämään mm. verkkosivuilla, tiedotteissa, 
mainoksissa, painotuotteissa ja muissa jäsentuotteissa sopimalla tästä erikseen tekijän kanssa. 
Seuran hallituksella on oikeus olla valitsematta voittajaa, mikäli kilpailuun lähetettyjen töiden 
joukosta ei löydy sopivaa ehdotusta. 
 
Tutustu seuramme toimintaan https://rantaperkionisku.com ! 
Lisätietoja: ikonenaira@gmail.com 
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