Tuhansien leijonien maa

Vuonna 2020 lionstoiminta Suomessa täyttää 70 vuotta! Vuoden aikana
nostamme esille leijonia ja leoja. Haemme 7.2.2020 mennessä Leijonien
ja Leojen tekemiä omia piirroksia aiheella: ”Millainen leijona piilee sisälläsi?”
Olisiko sinulla suuret korvat, hieno harjus, nauraisiko leijonasi
iloisesti? Oletko kenties varttunut leijona, vai vielä pentu?
Olemme etsimässä mahdollisimman erilaisia leijonahahmoja.
Kaiken ikäisiä, oloisia ja näköisiä.
Juuri sellaisia kuin me leijonat olemme.
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1) Lupa ja sopimus kuvituksen käytöstä
Kiitos halustasi osallistua juhlavuoden ”lionstoiminta
70 vuotta Suomessa” viestinnän toteuttamiseen!
Tämä lupa ja sopimus ei valitettavasti takaa, että
päätyisimme lopulta käyttämään kuvitustasi. Olemme
silti äärimmäisen otettuja halustasi tarjota kuvituksesi
Lions-liiton viestinnän avuksi.
Hyväksyn, että Suomen Lions-liitto ry, jäljemmin
”Suomen Lions-liitto” (y-tunnus 0202201-9) saa
käyttää tällä lomakkeella olevaa kuvitusta kaikissa
viestinnän kanavissaan, tilallisissa sovelluksissa
ja tuotteissa. Luovutan Suomen Lions-liitolle nämä
käyttöoikeudet, ilman aikarajoitusta.
Kuvituksen tekijä, jäljemmin ’kuvittaja’, säilyttää
teoksensa tekijänoikeudet: respekti- ja isyysoikeuden.
2) Laita rasti ruutuun kaikkiin kohtiin:
[ ] Hyväksyn kuvani käytön yllä mainituilla ehdoilla
[ ] Nimeäni ja liittymisvuottani Leijonaksi/
Leoksi saa käyttää kuvituksen yhteydessä
[ ] Kuvitukseni yksityiskohtien määrää ja värillisyyttä
saa tarvittaessa muokata käyttöä varten.
Kuvituksen tunnistettavuus alkuperäiseen
versioon pyritään kuitenkin säilyttämään tarkasti.

Omakuva ohjeet:
1. Tulosta tämä arkki ja piirrä itse leijonahahmosi.
2. Pysy reilusti yllä olevien katkoviivojen sisällä.
3. Käytä yhtä selkeärajaista tummaa kynää.
4. Vältä yksityiskohtia ja hentoja sävytyksiä.
5. Voit piirtää vaikka vain leijonasi naaman – ethän
ota mallia tunnetuista valokuvista tai piirretyistä?
Kuvaa/skannaa sivu (max 5Mt) ja laita se
osoitteeseen viestinta@lions.fi.

3) Vastaa kaikkiin kohtiin:
Kuvittajan nimi (kirjoita suuraakkosin):
Kuvittajan ikä:

Kuvittajan liittymisvuosi [ ] leijonaksi [ ] leoksi:

Kuvittajan allekirjoitus (alle 18-vuotiaan kuvittajan kohdalla tarvitsemme huoltajan allekirjoituksen):
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Ota kuva tästä sivusta (mahduta kuvaan myös kaikki neljä kulmamerkkiä) ja lähetä se osoitteeseen
viestinta@lions.fi. Myös PDF käy. Lähettämäsi kuva toimii 1) originaalina, 2) käyttölupana ja 3) sopimuksena.

