Jämsän kaupungin yhtenäiskoulun nimikilpailun säännöt:
1. Kilpailun järjestää Jämsän kaupungin sivistyslautakunta.
2. Kilpailu on kaikille avoin. Kilpailija voi osallistua nimikilpailuun korkeintaan kahdella (2)
ehdotuksella. Mikäli ehdotuksia on enemmän, tekijän kaikki ehdotukset hylätään.
Nimikilpailuraadin jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.
3. Nimen tulee soveltua julkisyhteisön viralliseen käyttöön.
4. Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on oikeudet ehdottamansa nimen käyttöön sekä
edelleen oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet Jämsän kaupungille
5. Voittajalla tai muulla kilpailijalla, jonka ehdotus on palkittu tai jonka ehdotus tulee
valituksi nimeksi, ei ole oikeutta luovuttaa kilpailuun lähetettyihin ehdotuksiin liittyviä
oikeuksia muille kuin Jämsän kaupungille.
6. Kilpailuaika on 8.5.- 22.5.2018 klo 15 mennessä. Kilpailuun jätetty nimiehdotus
poistetaan kilpailusta, jos sitä ei ole jätetty kilpailuaikana tai ehdotus ei muuten vastaa
kilpailuohjeita.
7. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä työt joko sähköpostiosoitteeseen
kirjaamo@jamsa.fi tai postiosoitteeseen Jämsän kaupunki, sivistyslautakunta, Kelhänkatu
3, 42100 Jämsä. Kuoreen merkintä "Nimikilpailu". Kilpailuehdotusten yhteydessä tulee
ilmoittaa kilpailutyön tekijän nimi ja yhteystiedot. Postitse lähetettäessä tulee tekijän nimi
olla omassa kirjekuoressa työn mukana.
8. Kilpailuraati käsittelee kilpailuehdotuksia nimettöminä. Ehdotuksia vastaanotettaessa
kilpailijoiden yhteystiedot jäävät vain ehdotusten vastaanottajan tietoon. Vastaanottaja ei
osallistu raadin työskentelyyn.
9. Kilpailuehdotuksia ei palauteta.
10. Kilpailun järjestäjän kokoama raati valitsee kolme parasta ehdotusta, jotka
sivistyslautakunta palkitsee.
11. Voittajatyö saa 400 euron stipendin, toiselle sijalle tullut 250 euron ja kolmannelle
sijalle tullut 150 euron stipendin. Stipendin mahdollinen veronalaisuus jää saajan vastuulle.
Järjestäjä varaa oikeuden jakaa voittosumma 1-3 sijojen kesken myös toisin tai olla jakamatta palkintoa lainkaan. Järjestäjä voi jakaa myös muita tunnustuspalkintoja. Palkittujen
nimien tai valitun nimen oikeudet siirtyvät Jämsän kaupungille.
12. Kaupunki ei sitoudu käyttämään mitään kilpailuun jätettyä ehdotusta perustettavaksi
ehdotetun Jämsän kaupungin yhtenäiskoulun nimenä.
13. Ehdotuksista voidaan pyytää Kotimaisten kielten keskuksen nimilausunto
14. Jämsän sivistyslautakunta päättää nimen, joka voi olla muukin
kuin kilpailussa ehdotettu tai palkittu. Mikäli nimeksi valitaan muu
kuin kilpailussa palkittu ehdotus, sivistyslautakunta päättää valitun
nimen ehdottajalle annettavasta palkinnosta.

