
 
 

Regler  

1. Presentation av tävlingen  

Kopiosto anordnar en serietävling med temat Varje verk har sin upphovsman! 

Målet är att få barn, unga, lärare och andra som arbetar med ungdomar att tänka på vad upphovsrätten 
innebär för upphovsmannen, vad den innebär för mig som upphovsman och hur vi i vårt arbete kan ta 
hänsyn till upphovsrättigheterna.  

2. Deltagare  

Serietävlingen är öppen för alla ungdomar i åldern 7–16 år. Man kan teckna serien ensam eller i grupp. 
Minderåriga deltagare ska ha sin vårdnadshavares samtycke till att delta i tävlingen. 

Det finns två kategorier i tävlingen: 7–12-åringar och 13–16-åringar. 

Varje tävlande eller grupp kan delta i tävlingen med ett (1) bidrag. 

3. Krav på serien  

Serien ska avbilda och behandla tävlingens tema som beskrivs under punkt 1. Serien får omfatta 3–6 rutor. 
Den får tecknas med pennor, tusch eller andra färger eller med hjälp av dator. Serien får vara i svartvitt eller 
färg.  

Tävlingsbidraget lämnas in genom att man fyller i ett elektroniskt formulär och bifogar serien till formuläret 
i PDF- eller JPEG-format. I formuläret ska följande anges: 

- seriens rubrik   
- det/de deltagande barnets/barnens namn och ålder/åldrar 
- adress, telefonnummer och e-postadress 
- föräldrarnas samtycke 

De serier som inte åtföljs av ett ifyllt elektroniskt formulär framskrider inte till utvärderingen.  

Serier med kränkande eller diskriminerande innehåll godkänns inte som tävlingsbidrag.  

Serien får inte kränka en s.k. tredje parts upphovsrätt. Den som anordnar tävlingen ansvarar inte för s.k. 
tredje parters krav avseende någon del av tävlingsbidragen. 

4. Tävlingsarrangör 

Tävlingen anordnas av Kopiosto.  

5. Tävlingstid 

Tävlingen är öppen 4.2–8.3.2019. 

6. Överföring av upphovsrättigheter  

Upphovsrätten till en serie innehas av upphovsmannen. Om en eventuell publicering avtalas separat med 
upphovsmannen.   

De som deltar i tävlingen ska när de skickar in sitt bidrag bevisa att de själva har tecknat serien och att 
arbetet inte kränker någons upphovsrätt.  



 
 

7. Pris 

Tävlingsjuryn belönar tre serier med de bästa idéerna i respektive kategori med bokpresentkort. I valet 
fäster juryn uppmärksamhet vid kreativitet, manus och illustration samt hur temat har tolkats, alltefter 
ålderskategori. Vinnarna utses av en tävlingsjury som består av seriekonstnärerna Jarkko Vehniäinen och 
Marja Lappalainen, förlagsdirektör Teuvo Sankila och produktionsrådgivare Tuuli Penttinen-Lampisuo. 

Första priset: Presentkort värt 100 € till nätbokhandeln Adlibris 

Andra priset: Presentkort värt 75 € till nätbokhandeln Adlibris 

Tredje priset: Presentkort värt 50 € till nätbokhandeln Adlibris 

Tävlingsarrangören kontaktar vinnarna personligen och vinnarna publiceras på Kopiostos webbplats och 
kanaler i sociala medier. 

8. Rätt att ändra eller avbryta tävlingen  

Tävlingsarrangören har rätt att ändra på tävlingens regler eller avbryta tävlingen om omständigheterna så 
kräver. 


