
 

 
 

 
 
 

Colours of Orthodoxy. Finland 
Ortodoksisuuden kirjo. Suomi 

 
Regulations of the International photography competition 

Kansainvälisen valokuvakilpailun säännöt 
 

1. Organizers 

Competition is organized by the Orthodox Church of 
Finland, OrthPhoto.net and the Publishing Department of the 
Polish Orthodox Church. 

1. Järjestäjät 

Valokuvakilpailun järjestäjät ovat Suomen ortodoksinen 
kirkko, OrthPhoto.net ja Puolan ortodoksisen kirkon 
julkaisuneuvosto.  

2. Term 
The contest begins 10/05/2020 and ends 04/09/2020. 

 

2. Kilpailuaika 
Kilpailu alkaa 10/05/2020 ja loppuu 04/09/2020. 

 
3. Aim of the competition 

The contest is organized to present the diversity and beauty of 
Orthodoxy in Finland. Through this contest, which will 
culminate with a printed album and an exhibition, we would 
like to present for wider audience life of the Orthodox 
Church in Finland.  

 

We are looking for photographs in following categories:  
Churches (architecture, frescos and mosaics, crosses, tombs 
and cemeteries, landscape, etc.) 
People (ordained and lay, portrait, etc.) 
Reportage (Church events, pilgrimages, feasts, etc.) 

 

3. Kilpailun tavoite 
Kilpailun tavoitteena on esittää ortodoksisuuden kirjoa ja 
kauneutta Suomessa. Tämän painettuun albumiin ja näyttelyyn 
huipentuvan kilpailun kautta haluamme esittää Suomen 
ortodoksisen kirkon elämää laajemmalle yleisölle.  

 
Kilpailusarjat ovat seuraavat: 
Kirkot (arkkitehtuuri, freskot ja mosaiikit, ristit, haudat ja 
hautausmaat, maisemakuvat, etc.) 
Ihmiset (papisto ja maallikot, potretit, etc.) 
Reportaasit (Kirkolliset tapahtumat, pyhiinvaellukset, 
praasniekat, juhlat, etc.) 

 
4. Rules of entry and copyright 

4.1. Entries must be received between 10th of May and 4th of 
September 2020. 
 
4.2. Participants may submit maximum 6 photos in each 
category. 
 
4.3. Early bird: due to Coronavius pandemics we encourage 
you to look through your photo archives. Participants may 
submit an additional 6 photos in between May 10-31.  
 
4.4. Photos need to be sent together with title, author details 
(name, address and telephone number), a year when a picture 
was taken, an exact place where it was taken (if possible, link 
to Google maps or GPS coordinate). Information should be 
given in participation form (available for download on 
competition page: www.finland.orthphoto.net). 
 
4.5. The quality and size of the photograph should be: no 
smaller than 2000 pixels in either width, or height (it's best to 
send the original file). The maximum size of the photo file is 
20Mb. 
 

4. Osallistumissäännöt ja tekijänoikeus 
4.1. Kilpailun osallistumisaika on 10.5.-4.9.2020 
 
4.2. Osallistujat voivat lähettää enimmillään kuusi valokuvaa 
jokaiseen kategoriaan. 
 
4.3. Early bird: Koronavirus pandemiasta johtuen 
kannustamme käymään valokuva-arkistoja läpi. Osallistujilla 
on mahdollisuus lähettää kuusi ylimääräistä valokuvaa ajalla 
10-31.5.202.  
 
4.4. Valokuvien yhteydessä tulee olla otsikko, valokuvaajan 
yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero), valokuvausvuosi, 
tarkka valokuvauspaikka (mahdollisuuksien mukaan Google 
maps linkki tai GPS kordinaatit). Tiedot annetaan 
osallistumislomakkeella (ladattavissa kilpailusivuilta: 
www.finland.orthphoto.net) 
 
4.5. Valokuvan laatuvaatimukset: valokuvan ei tule olla 
pienempi kuin 2000 pikseliä leveys- tai korkeussuunnassa 
(valokuva on paras lähettää alkuperäisenä tiedostona).  
Valokuvatiedoston koko voi enimmillään olla 20Mt.  
 



 

4.6. An entrant must hold and affirm that the entrant holds all 
rights to the photograph(s) submitted; those that violate or 
infringe upon another person's copyright or license are not 
eligible to enter the competition. 
Photos does not contain any infringing, threatening, false, 
misleading, abusive, harassing, libelous, defamatory, vulgar, 
obscene, scandalous, or inflammatory content. 
 
4.7. Entry in the Contest does not transfer ownership of the 
rights in the images submitted but constitutes the grant of the 
license to Organizer and partners as provided herein. 
By entering the contest entrants grants the organizers 
(OrthPhoto.net, Orthodox Church of Finland and the 
Publishing Department of the Polish Orthodox Church) the 
right to publish their photos in the organizers' publications 
(albums, calendars, photocast, exhibitions). Any other use of 
the photos requires entrants' permission. If entrants' photos 
are to be used by organizers or partners entrants will receive 
information about this with at least one copy of printed 
publication. 
 
4.8. Decisions of the competition judges are final and no 
correspondence will be entered into regarding their decisions. 
 
4.9. By entering this competition entrants are accepting these 
rules and agree to be bound by them. 
 
4.10. Entrants of the contest give their permission for the 
transmission of their personal data by the Organizers for the 
purpose of the Contest (according to the law on security of 
personal data). 

4.6. Valokuvaaja vastaa siitä, että hänellä on tekijänoikeuslain 
mukaiset oikeudet valokuvaan. Valokuvat, jotka loukkaavat tai 
rikkovat toisen tekijänoikeuksia tai lisenssiä ei huomioida 
kilpailussa.  
Kilpailuun ei hyväksytä valokuvia, joiden sisältö on loukkaava, 
uhkaava, valheellinen, harhaanjohtava, herjaava, ahdistava, 
halventava, häpäisevä, vulgaari, säädytön, paheksuttava tai 
toista vastaan kiihottava.  
 
4.7. Kilpailuun toimitettujen valokuvien tekijänoikeus ei siirry. 
Osallistumalla Kilpailuun valokuvaaja myöntää valokuvien 
lisenssin Järjestäjille ja yhteistyökumppaneille tässä esitetyllä 
tavalla. 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjille 
(OrthPhoto.net, Suomen ortodoksinen kirkko ja Puolan 
ortodoksisen kirkon julkaisuneuvosto) oikeuden julkaista 
valokuvat järjestäjien julkaisuissa (albumit, kalenterit, 
diaesitykset, näyttelyt). Valokuvan mikä tahansa muu käyttö 
edellyttää osallistujan lupaa. Osallistujan tietoon saatetaan, 
mikäli hänen valokuvaansa käytetään järjestäjän tai 
yhteistyökumppanin toimesta. Tällöin osallistuja saa lisäksi 
vähintään yhden tulostetun julkaisun. 
 
4.8. Tuomariston päätökset ovat lopullisia. Päätöksistä ei 
käydä kirjeenvaihtoa. 
 
4.9. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja hyväksyy sen 
säännöt ja sitoutuu niihin.  
 
4.10. Kilpailun osallistujat antavat luvan järjestäjille välittää 
henkilötietojaan kilpailuun liittyen (Henkilötietolain 
mukaisesti). 

 
5. Jury 
Jury for this contest is international and consists of 5-7 
people. 

5. Tuomaristo 
Kilpailun kansainvälinen tuomaristo koostuu 5-7 henkilöstä. 

 
6. Prizes 
The following prizes are available in this Contest: 
 
Grand Prix: 400 EURO  
1st prize in category: 200 EURO  
+ set of albums Colours of Orthodoxy 
2st prize in category: 100 EURO 
3rd prize in category: 50 EURO 
Honorable Mention:  
photo album from one of our partners publications 
(The number of Honorable Mentions is a decision of the Jury) 
 
Additional prizes may be offered by our partners and they will 
be announced on the competition’s web site.   

 

 
6 Palkinnot 
Kilpailun palkinnot ovat seuraavat: 
 
Pääpalkinto: 400 euroa 
1. sija kategoriassa: 200 euroa  
+Colours of Orthodoxy albumisarja 
2. sija kategoriassa: 100 euroa 
3. sija kategoriassa: 50 euroa 
Kunniamaininta: yhteistyökumppanin valokuva-albumi 
(Tuomaristo päättää kunniamainintojen lukumäärästä) 
 
 
Yhteistyökumppanimme voivat tarjota lisäksi muita palkintoja. 
Näistä palkinnoista ilmoitetaan kilpailun verkkosivuilla. 

All monetary prizes will be issued as bank transfers. Rahapalkinnot luovutetaan tilisiirtoina. 
The Organizer will report monetary prizes above 100 euros to 
the Incomes Register. 
(https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/75204/palkintojen-verotus2/) 
Winners will be responsible for reporting any winnings in 
their tax return. 

 
Järjestäjät ilmoittavat yli 100 euron palkinnoista tulorekisteriin. 
 (https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/75204/palkintojen-verotus2/) 
Palkinnon saaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa 
palkinnot veroilmoituksessaan. 
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