Postikortinsuunnittelukilpailun säännöt 1–16
1. Secto Design Oy järjestää postikortinsuunnittelukilpailun. Kilpailussa etsitään kortin
kuvaa. Kortin tekstipuolen suunnittelee Secto Design Oy.
2. Kilpailu on avoin kaikille pää- tai sivuaineenaan graafista suunnittelua suomalaisissa
ammatillisessa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville
opiskelijoille. Kilpailuun ei hyväksytä pari- tai ryhmätöitä. Kilpailuun voi osallistua
useammalla ehdotuksella. Opiskelija voi pyytää opettajiltaan ohjausta työn tekemisessä,
mutta lopullisen kilpailutyön tulee olla opiskelijan oma työ ja vain hänen nimissään. Myös
jaettava palkinto kuuluu vain opiskelijalle, ja on tälle veronalaista tuloa.
3. Kilpailun tarkoituksena on löytää Secto Design Oy:n käyttöön sopiva koivuaiheinen
postikorttikuva. Kuvan elementtien tulee olla käsin tai tietokoneella piirrettyjä. Kuvassa ei
tule käyttää valokuvattuja elementtejä. Kuvan sommittelussa tulee huomioida Secto
Design Oy:n logon paikka. Postikorttiformaatin lisäksi kuvaa saatetaan käyttää myös
esimerkiksi julisteena, tuote-esitteessä, nettisivuilla tai muulla tavalla sekä mahdollisesti
muokattuna (värin muuttaminen, elementtien siirtäminen, elementtien irrottaminen
käytettäväksi erillään muusta kuvasta ym.) Secto Design Oy:n viestinnässä ja
markkinoinnissa. Secto Design Oy päättää lopullisen painotuotteen painotekniikasta,
paperilaadusta, koosta, painosmäärästä, painatus- tai valmistusprosessista sekä muista
vastaavista seikoista ja yksityiskohdista.
4. Kuvan tulee soveltua käyttöön sekä painetuissa että sähköisissä viestimissä. Kuvan
tulee soveltua käytettäväksi ISO 216 -standardin A-sarjan mukaisilla arkeilla (A4, A6 jne).
Kilpailutyön tulee olla painokelpoinen myös julistekoossa A1.
5. Arvostelukriteereinä ovat
• sopiminen Secto Designin tuotteisiin ja ilmeeseen
• aiheen kekseliäs ja ajanmukainen käsittely
• skandinaavinen selkeys
• sopiminen kansainväliseen levitykseen.
6. Kilpailuaika alkaa heti ja päättyy 30.4.2015 klo 16, jolloin töiden tulee olla perillä Secto
Design Oy:llä.
7. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kilpailutyön sähköpostiosoitteeseen
contact@sectodesign.fi. Viestin otsikkoon tulee ”Postikorttikilpailu” ja sähköpostiosaan
tulee kirjoittaa osallistujan yhteystiedot, oppilaitos ja kilpailutyön nimi.

8. Kilpailutyö toimitetaan sähköpostin liitteenä digitaalisessa muodossa pdf- tai jpgtiedostona. Suunnittelijan tulee säästää työtiedostot mahdollista jatkokäsittelyä varten.
Bleedien tulee olla 3 mm kaikilla sivuilla.
9. Kilpailuun jätetty suunnitelma poistetaan kilpailusta, jos sitä ei ole jätetty määräaikaan
mennessä tai jos ehdotus ei muuten vastaa kilpailuohjeita.
10. Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on oikeudet käyttää lähettämäänsä työtä ja luovuttaa
se kilpailuun. Mikäli lunastetun kilpailutyön oikeuksissa ilmenee jälkikäteen epäselvyyksiä,
Secto Design Oy voi periä palkintosumman ja muut aiheutuneet kulut voittaneen
ehdotuksen lähettäjältä.
11. Kilpailutöitä ei palauteta.
12. Kilpailussa valitaan vain voittaja; muita sijoja ei jaeta. Voittajan valitsevat Secto
Designin perustaja ja taiteellinen johtaja Tuula Jusélius, Secto Designin
markkinointipäällikkö Marjaana Heleniemi ja graafinen suunnittelija Etsuro Endo.
13. Suunnittelukilpailun voittaja saa palkinnoksi 1000 € ja Secto-valaisimen. Voittajan tulee
toimittaa verokortti Secto Design Oy:lle palkinnon maksua varten. Voittaja julkistetaan
11.5.2015 internet-osoitteessa www.sectodesign.fi.
14. Secto Design Oy lunastaa jakamaansa palkintosummaa vastaan ajallisesti ja
maantieteellisesti rajoittamattomat ja yksinomaiset käyttö-, julkaisu-, esitys-, välitys-,
levitys- ja kopiointioikeudet voittaneeseen työhön. Oikeuksien siirrosta tehdään
palkintosumman jakotilaisuudessa erillinen kirjallinen sopimus. Voittaneen kilpailutyön
mahdollisesta muokkaamisesta ja jatkokehittämisestä sovitaan erikseen voittaneen
kilpailutyön suunnittelijan kanssa. Voittajalle maksetaan työn mahdollisesta
muokkaamisesta ja jatkokehittämisestä erillinen normaalin käytännön mukainen palkkio.
Suunnittelijan nimi näkyy työn yhteydessä sitä käytettäessä.
15. Voittajalla, jonka työ on lunastettu, ei ole oikeutta luovuttaa voittaneeseen työhön tai
sen elementteihin liittyviä oikeuksia muille kuin Secto Design Oy:lle. Lunastetun
voittajatyön tekijä saa liittää työnsä työnäytekokoelmaansa. Secto Design Oy:llä ei ole
oikeutta siirtää oikeuksia kolmansille osapuolille.
16. Ainoastaan lunastetun ja palkitun työn oikeudet siirtyvät Secto Design Oy:lle, mutta
Secto Design Oy:llä on oikeus käyttää kaikkia kilpailuun lähetettyjä töitä
suunnittelukilpailuun liittyvässä viestinnässä.

