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Toivo Kuula -laulukilpailun 2020 säännöt
1§ JÄRJESTÄJÄ
Toivo Kuula -laulukilpailun 2020 järjestää Alavuden kaupunki. Tapahtuman järjestelyjä varten on perustettu
kilpailutoimikunta.
2§ KILPAILUPAIKKA
Toivo Kuula -laulukilpailun kilpailupaikkana 1.– 2.8.2020 toimii Alavuden kirkko (os. Kirkkotie 7, 63300
Alavus). Alkukilpailu järjestetään keväällä 2020 Helsingissä. Alkukilpailu ei ole yleisölle avoin.
3§ KILPAILUN AIKATAULU JA KILPAILUN ESIKARSINTA
Ilmoittautumisaika on 1.9. – 10.11.2019.
Osanottajat alkukilpailuun valitaan videokarsinnan perusteella.
Alkukilpailuun valittujen nimet ilmoitetaan 15.1.2020 mennessä kilpailun verkkosivulla. Lisäksi tarkemmat
ohjeet lähetetään kilpailijoille sähköisellä kutsukirjeellä.
Alkukilpailu järjestetään maaliskuussa 2020 Helsingissä. Alkukilpailuun hyväksytyille ilmoitetaan tarkempi
aika ja paikka kutsukirjeessä.
Välierä on lauantaina 1.8.2020 klo 11-18 Alavuden kirkossa. Loppukilpailuun valittujen nimet
julkistetaan tunnin kuluessa viimeisestä välieräsuorituksesta Alavuden kirkossa ja kilpailun
verkkosivuilla.
Loppukilpailu on 2.8.2020 klo 14 Alavuden kirkossa. Kilpailun palkittujen nimet julkistetaan tunnin
kuluessa viimeisestä loppukilpailusuorituksesta Alavuden kirkossa ja kilpailun verkkosivuilla.
4§ PALKINNOT
Toivo Kuula -laulukilpailun 2020 kolme parasta laulajaa palkitaan seuraavasti:
I sija: 10 000 euroa
II sija: 6 000 euroa
III sija: 3 000 euroa
Tuomaristolla on lisäksi mahdollisuus jakaa 1000 euron arvoinen erityispalkinto parhaasta uuden musiikin
tulkinnasta.
5§ OSALLISTUMISOIKEUS
Toivo Kuula -laulukilpailu 2020 on avoin suomalaisille ja Suomessa toimiville laulajille. Kilpailijoiden
kansallisuutta ei ole rajoitettu. Kilpailussa on yksi, yhteinen sarja miehille ja naisille. Kilpailussa ei ole
ikärajaa. Kilpailun osallistujilta edellytetään kehittynyttä laulutekniikkaa ja ilmaisullista kypsyyttä.
6§ KILPAILUN OHJELMISTO
6.1
ESIKARSINTATALLENTEEN ja ALKUKILPAILUN ohjelmistovaatimuksena on yksi Toivo Kuulan säveltämä
yksinlaulu ja yksi vapaavalintainen ooppera- tai oratorioaaria. Alkukilpailun ohjelmistoon ei hyväksytä
kansanlaulusovituksia. Alkukilpailun ohjelman ja esikarsintatallenteen tulee olla sisällöltään sama.

2
6.2
VÄLIERÄN (1.8.2020) ohjelmistovaatimus on kaksi Toivo Kuulan säveltämää laulua ja yksi vapaavalintainen,
suomalaisen säveltäjän säveltämä, länsimaisen taidemusiikin genreen kuuluva yksinlaulu. Välierän
ohjelmasta yksi teos saa olla kansanlaulusovitus. Ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.
6.3
LOPPUKILPAILUN (2.8.2020) ohjelmistovaatimus on kaksi Toivo Kuulan säveltämää yksinlaulua sekä kaksi
vapaavalintaista, suomalaisen säveltäjän säveltämää, länsimaisen taidemusiikin genreen kuuluvaa
yksinlaulua, joista toisen tulee olla vuonna 2000 tai sen jälkeen sävelletty. Loppukilpailun kotimainen
vuonna 2000 tai sen jälkeen sävelletty yksinlaulu voi olla myös aaria vuonna 2000 tai sen jälkeen
sävelletystä kotimaisesta oopperasta, mikäli teoksen säveltäjä on kirjoittanut siitä itsenäisenä
kokonaisuutena toimivan laulu–piano-version. Vapaavalintaiset laulut saavat olla eri säveltäjiltä.
Loppukilpailuohjelmassa toinen Toivo Kuulan säveltämistä lauluista saa olla kansanlaulusovitus.
Ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.
6.4.
Samaa laulua ei saa esittää toistamiseen useammassa kilpailuerässä lukuun ottamatta esikarsintaa ja
alkukilpailua, joiden ohjelma tulee olla sama.
6.5
Kilpailukappaleet on esitettävä alkukielellä. Koko ohjelma on esitettävä ulkoa.
6.6
Kilpailun osanottaja ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella 10.11.2019 mennessä ohjelmiston, jonka hän
aikoo esittää kilpailussa. Alkukilpailun perusteella jatkoon hyväksytyt laulajat saavat tehdä ohjelmistoonsa
muutoksia 5.5.2020 saakka.
7§ ILMOITTAUTUMINEN
7.1 Toivo Kuula -laulukilpailuun ilmoittaudutaan lähettämällä kilpailutoimikunnalle asianmukaisesti täytetty
ilmoittautumislomake. Lomake tulee lähettää SEKÄ sähköisesti ETTÄ kilpailijan allekirjoituksella
varustettuna paperiversiona. Ilmoittautumislomakkeeseen tulee liittää suora linkki tai kaksi suoraa linkkiä
videotallenteisiin, jossa kilpailija esittää alkukilpailuohjelmistonsa. Tarkemmat ohjeet kohdassa 7.4
7.2
Kilpailijan lähettämän hakemuksen sisällön tulee olla yhtäläinen sekä sähköisessä että paperiversiossa.
Asianmukaisesti täytetyn ilmoittautumislomakkeen tulostettu versio tulee allekirjoittaa. Allekirjoituksellaan
kilpailija vahvistaa lukeneensa Toivo Kuula -laulukilpailun 2020 säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
7.3
Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu ilmoittautumislomake tulee postittaa mahdollisine liitteineen
10.11.2019 mennessä (postileiman päivämäärä Suomessa) osoitteeseen:
Toivo Kuula -laulukilpailutoimikunta
Alavuden kaupunki
Kuulantie 6
63300 Alavus
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Toivo Kuula -laulukilpailun sähköinen ilmoittautumislomake liitetiedostoineen on lähetettävä myös
10.11.2019 mennessä. Sähköinen lomake avautuu 1.9.-10.11.2019 väliseksi ajaksi Alavuden
kaupungin palvelimelle oheisesta linkistä:
ILMOITTAUTUMISLOMAKE TOIVO KUULA -LAULUKILPAILU 2020
(Linkki lomakkeeseen avautuu 1.9. -10.11.2019 väliseksi ajaksi.)
7.4
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin alkukilpailuun on mahdollista ottaa mukaan, suoritetaan
esikarsinta. Esikarsintaa varten kilpailijoita pyydetään liittämään ilmoittautumislomakkeeseen kaksi linkkiä
verkossa oleviin koelauluvideoihin.
Toisessa videossa tulee olla yksi Toivo Kuulan säveltämä yksinlaulu ja toisessa videossa vapaavalintainen
aaria kilpailijan esittäminä. Älä lähetä videoita tiedostoina, vaan lataa ne verkkoon esimerkiksi piilotettuna
videona YouTube- tai Vimeo-palveluun ja liitä linkit ilmoittautumislomakkeeseen. Huomaa, että ”piilotettu”
ja ”yksityinen” video eroavat toisistaan. Piilottaminen tarkoittaa, että videon voivat katsoa vain ne, joille olet
lähettänyt linkin videoon. Ne eivät näy YouTube julkisilla sivuilla eikä sen katsomiseen tarvita salasanaa vaan
pelkästään lähettämäsi linkki.
Voit muuttaa videoiden yksityisasetuksia siten, että ne näkyvät vain niille, joille olet lähettänyt suoran linkin
videoon. YouTube-palvelussa käytetään nimitystä ”piilotetut videot” tai ”unlisted videos” ja Vimeo palvelussa toiminto löytyy ohjeen ”share unlisted videos” alta ja valitsemalla alavalikosta ”only people with a
private link”-nimeke. Muista liittää linkit ilmoittautumislomakkeeseen ja muista varmistaa, että ne toimivat.
Tarkempia ohjeita löytyy videopalvelujen omilta verkkosivuilta sekä oheisten linkkien kautta:
Vimeo (“only people with a private link” -vaihtoehdon käyttämiseen)
https://vimeo.com/blog/post/share-unlisted-videos-with-private-links/
YouTube (”piilotetut videot” -ohje suomeksi)
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=fi&visit_id=6369652204106093123925140627&rd=1
YouTube (“unlisted”-videot ohje englanniksi)
https://support.google.com/youtube/answer/157177
Jokaisella tallenteella on oltava kilpailijan esittämänä yksi Toivo Kuulan säveltämä yksinlaulu ja yksi
vapaavalintainen ooppera- tai oratorioaaria. Tallenteen tulee antaa totuudenmukainen kuva kilpailijan
kyvyistä.
7.5
Ilmoittautuminen Toivo Kuula -laulukilpailuun 2020 alkaa 1.9.2019 ja päättyy 10.11.2019
(nettilomake täytettävissä). Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoituksella varustettu lomake on
postitettava viimeistään 10.11.2019 (postileima Suomessa). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
7.6
Jos kilpailija haluaa hakemuksen lähettämisen jälkeen tehdä muutoksia hakemukseensa, hänen on
varmistettava, että uusi tulostettu ilmoittautumislomake sekä sähköisesti lähetetty lomake ovat
yhdenmukaiset. Edellä mainitussa tapauksessa ilmoittautumisaikana viimeksi saapunut, saman kilpailijan
ilmoittautuminen huomioidaan.
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7.7
Toivo Kuula -laulukilpailutoimikunta/Alavuden kaupunki ei maksa postikuluja eikä vastaa riittämättömin
postimerkein varustetun kirjekuoren lunastamisesta. Toivo Kuula -laulukilpailutoimikunta/Alavuden
kaupunki ei palauta lähetettyjä asiakirjoja eikä muuta materiaalia.
8§ NUOTTIMATERIAALI
8.1
Jos kilpailijalla ei ole omaa pianistia, on kilpailun pianistille toimitettava selkeät, luettavat nuotit riittävän
ajoissa ennen kilpailun alkamista. Alkukilpailun nuotit on toimitettava 1. helmikuuta 2020 mennessä ja
välierän sekä loppukilpailun nuotit 5. toukokuuta 2020 mennessä samaan osoitteeseen kuin
ilmoittautumislomake. Kuoreen on liitettävä kilpailijan yhteystiedot pianistia varten.
8.2
Mikäli kilpailija haluaa esittää kappaleen muussa kuin toimittamansa nuotin sävellajissa, on kilpailija
velvollinen korvaamaan pianistille transponoinnista aiheutuneen ylimääräisen työn.
8.3
Teoksia esitettäessä tulee käyttää ainoastaan laillista nuottimateriaalia. Nuottimateriaalia voi tiedustella
mm. FIMIC - Suomalaisen musiikin tiedotuskeskuksesta, Suomen Säveltäjät ry:ltä, Korvat Auki ry:ltä,
paikallisista musiikkiliikkeistä, kirjastoista ja nuottikustantamoilta. Lisätietoja nuottimateriaalin käyttämisen
laillisuudesta saa TEOSTO ry:sta ja KOPIOSTO ry:sta. Lisäksi tietoa esimerkiksi transponointikustannuksista
löytyy mm. Suomen Muusikkojen liitto ry:n nettisivuilta.
8.4
Jos kilpailija esittää julkaisemattomia teoksia, hänen on toimitettava teoksista kopio tutustumista varten
tuomaristolle vähintään kaksi kuukautta ennen kilpailun alkamista. Kilpailutoimikunta voi myös erityisistä
syistä vaatia, että tietyn teoksen nuotit lähetetään etukäteen tutustumista varten.
9§ ESIKARSINTA
9.1
Mikäli Toivo Kuula -laulukilpailuun ilmoittautuneita on enemmän kuin alkukilpailuun on mahdollista
hyväksyä osallistujia, suoritetaan esikarsinta.
9.2
Esikarsinta tapahtuu ilmoittautumislomakkeeseen liitettyjen suorien nettilinkkien kautta avautuvien
videotallenteiden kuuntelun perusteella. Tallenteilla on oltava kilpailijan esittämänä yksi Toivo Kuulan
säveltämä yksinlaulu ja yksi vapaavalintainen ooppera- tai oratorioaaria. Tallenteita ei saa olla käsitelty
tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan kilpailijan kyvyistä.
9.3
Alkukilpailuun valittujen laulajien nimet ilmoitetaan 15.1.2020 mennessä Toivo Kuula -laulukilpailun
verkkosivulla. Esikarsinnan läpäisseet laulajat saavat tammikuussa 2020 henkilökohtaisen kutsun
alkukilpailuun, sekä alkukilpailun aikataulun.
10§ KILPAILUJÄRJESTYS
Toivo Kuula -laulukilpailun osanottajien kilpailujärjestys arvotaan Alavuden kaupungintalolla
kilpailutuomariston tehtyä ratkaisunsa kilpailuun hyväksytyistä laulajista. Arvonnan suorittaa
kilpailutoimikunta.
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11§ ALKUKILPAILU
11.1
Toivo Kuula -laulukilpailun alkukilpailu järjestetään maaliskuussa 2020 Helsingissä. Tarkka aika ja paikka
ilmoitetaan kutsukirjeessä. Alkukilpailu ei ole avoin yleisölle.
11.2
Esikarsinnan perusteella alkukilpailuun hyväksytyt laulajat saavat tammikuussa 2020
sähköpostitse henkilökohtaisen kutsun sekä tarkan kilpailuaikataulun.
11.3
Kilpailijan on valmistauduttava esittämään alkukilpailussa yksi Toivo Kuulan säveltämä yksinlaulu ja yksi
vapaavalintainen ooppera- tai oratorioaaria.
11.4
Aikataulusyistä Toivo Kuula -laulukilpailun tuomaristo pidättää itsellään oikeuden kuunnella vain osan
kunkin osallistujan alkukilpailuohjelmistosta.
12§ VÄLIERÄ
12.1
Välierään valittujen laulajien nimet julkaistaan heti alkukilpailupäivän iltana tai seuraavana aamuna Toivo
Kuula -laulukilpailun nettisivulla. Välierään valituille laulajille ilmoitetaan tuomariston päätöksestä myös
henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä.
12.2
Välierässä 1.8.2020 kilpailijan on esitettävä kaksi Toivo Kuulan säveltämää laulua ja yksi vapaavalintainen,
suomalaisen säveltäjän säveltämä, länsimaisen taidemusiikin genreen kuuluva laulu. Välierän ohjelmasta
yksi teos saa olla kansanlaulusovitus. Ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.
12.3
Loppukilpailuun valittujen laulajien nimet julkistetaan välierän päätteeksi kilpailupaikalla Alavuden kirkossa.
Ne julkaistaan myös Toivo Kuula -laulukilpailun nettisivuilla samana iltana.
13§ LOPPUKILPAILU
13.1
Loppukilpailussa 2.8.2020 kilpailijan on esitettävä kaksi Toivo Kuulan säveltämää yksinlaulua ja kaksi
vapaavalintaista, suomalaisen säveltäjän säveltämää laulua, joista toisen tulee olla vuonna 2000 tai sen
jälkeen sävelletty, länsimaisen taidemusiikin genreen kuuluva yksinlaulu. Loppukilpailun kotimainen vuonna
2000 tai sen jälkeen sävelletty yksinlaulu voi olla myös aaria vuonna 2000 tai sen jälkeen sävelletystä
kotimaisesta oopperasta, mikäli teoksen säveltäjä on kirjoittanut siitä itsenäisenä kokonaisuutena toimivan
laulu–piano-version. Vapaavalintaiset laulut saavat olla eri säveltäjiltä. Loppukilpailuohjelmassa toinen
Toivo Kuulan säveltämistä lauluista saa olla kansanlaulusovitus. Ohjelman maksimikesto on 15 minuuttia.
13.2
Tuomaristo ilmoittaa Toivo Kuula -laulukilpailun voittajat ja jakaa palkinnot loppukilpailun päätteeksi
2.8.2020 Alavuden kirkossa. Palkittujen nimet julkaistaan Toivo Kuula -laulukilpailun verkkosivulla samana
iltana.
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14§ TUOMARISTO
14.1
Toivo Kuula -laulukilpailun 2020 tuomaristo koostuu ammattilaulajista ja laulupedagogeista. Toivo Kuula
-laulukilpailun tuomariston nimittää laulukilpailutoimikunta ja kutsuu koolle kilpailun taiteellinen
johtaja.
14.2
Tuomariston jäsenillä on oltava laaja länsimaisen taidemusiikin lauluohjelmiston ja erityisesti suomalaisen
laulumusiikin tuntemus.
14.3
Tuomaristolla on apunaan kirjuri, joka kirjaa päätökset.
14.4.
Toivo Kuula -laulukilpailun esikarsinnan ja alkukilpailun tuomaristona toimii kilpailutoimikunnan
nimeämä esikarsintaraati.
15§ ARVIOINTI
15.1
Toivo Kuula -laulukilpailun osallistujilta edellytetään kehittynyttä laulutekniikkaa ja ilmaisullista kypsyyttä.
Kilpailussa etsitään laulajia, jotka kykenevät tulkitsemaan Toivo Kuulan musiikkia ilmeikkäästi ja
persoonallisesti. Toivo Kuula –laulukilpailun toivotaan kannustavan laulajia aktiiviseen ja korkeatasoiseen
esiintymiseen lied-tulkkeina sekä ammattimaisen taitelijaprofiilin kehittämiseen. Toivo Kuula –laulukilpailun
myötä on tarkoitus nostaa myös uuden kotimaisen laulumusiikin näkyvyyttä ja merkitystä, jonka vuoksi
jaetaan erikoispalkinto parhaasta loppukilpailun uuden musiikin tulkinnasta.
15.2
Toivo Kuula -laulukilpailun tuomaristo päättää keskuudessaan osallistujien laulusuoritusten pisteytyksestä
ja yksityiskohtaisista arviointiperusteista.
15.3
Kilpailutuomarien tehtävänä on arvioida osanottajia mahdollisimman tasapuolisesti ja objektiivisesti. Toivo
Kuula -laulukilpailun tuomari on velvollinen jääväämään itsensä arvioimasta laulukilpailun osanottajaa,
joka on parhaillaan tai on hiljattain ollut kyseisen tuomarin oppilaana.
15.4
Tuomari voi jäävätä itsensä myös mikäli ilmenee jokin muu seikka, jonka nojalla arvioinnin objektiivisuuden
katsotaan vaarantuvan. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi läheiset sukulaisuus- tai liikesuhteet.
15.5
Tuomariston puheenjohtajalla on päätösvalta epäselvissä tilanteissa. Tuomariston päätöksistä ei voi
valittaa.
15.6
Tuomariston kirjuri kirjaa tehdyt päätökset.
15.7
Toivo Kuula -laulukilpailun kilpailutoimikunta on nimennyt keskuudestaan kaksi puolueetonta henkilöä
valvomaan sääntöjen noudattamista kilpailun aikana.
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16§ PALAUTE
16.1
Välierän jälkeen kilpailijoilla on halutessaan mahdollisuus saada palautetta ainakin yhdeltä tuomariston
jäseneltä kilpailusuorituksestaan. Tuomariston tehtävänä on antaa välierään osallistuneille osallistujille
mahdollista henkilökohtaista palautetta rakentavassa ja yksilöä kunnioittavassa hengessä.
16.2
Kilpailijan tulee kertoa välierään ilmoittautumisvaiheessa, mikäli haluaa palautteen suorituksestaan.
Palautekeskustelun ajankohta kerrotaan välierän tuloksien julkistamisen yhteydessä.
16.3
Tuomaristo ei anna palautetta alkukilpailusuorituksista eikä mahdollisen nauhakarsinnan suorituksista.

17§ OSANOTTAJIEN HYVÄKSYMINEN
17.1
Alkukilpailuun hyväksytyille laulajille lähetetään tammikuussa 2020 kutsu sähköpostin välityksellä.
Samassa yhteydessä kilpailijoille kerrotaan alkukilpailun tarkka aikataulu. Kilpailijoilta toivotaan kutsussa
ilmoitettuun päivämäärään mennessä kirjallista vahvistusta siitä, ottavatko he kilpailupaikan vastaan.
17.2
Välierään hyväksytyille laulajille lähetetään maaliskuussa 2020 sähköpostin välityksellä henkilökohtainen
kutsu kilpailuun. Kilpailuun hyväksyttyjen osanottajien on kirjallisesti vahvistettava ottavansa kilpailupaikka
vastaan kutsussa annettuun päivämäärään mennessä.
17.3
Kilpailupaikan vastaanottaessaan kilpailija sitoutuu osallistumaan Toivo Kuula –laulukilpailuun 2020 ja
olemaan kilpailun ajan vapaa muista velvoitteista, jotka estäisivät kilpailuun osallistumisen. Tästä
velvoitteesta voi vapautua lääkärintodistuksella vahvistetun sairauden tai force majeur -syyn perusteella.
Mikäli kilpailija on estynyt osallistumasta pyydetään häntä ilmoittamaan asiasta kilpailutoimikunnalle
välittömästi esteen ilmettyä.
17.4
Välierään valittujen laulajien nimet julkaistaan huhtikuussa 2020 Toivo Kuula -laulukilpailun verkkosivuilla.
17.5
Loppukilpailuun hyväksyttyjen laulajien nimet ilmoitetaan Alavuden kirkossa välieräpäivän 1.8.2020 iltana
viimeisen kilpailusuorituksen ja tuomariston kokouksen jälkeen. Lisäksi jatkoon selvinneiden laulajien nimet
julkaistaan välittömästi Toivo Kuula -laulukilpailun verkkosivuilla.
17.6
Toivo Kuula -laulukilpailun voittajien nimet julkistetaan Alavuden kirkossa loppukilpailupäivänä 2.8.2020
viimeisen kilpailusuorituksen ja tuomariston kokouksen jälkeen. Voittajien nimet julkaistaan samana iltana
myös Toivo Kuula -laulukilpailun verkkosivuilla.
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18§ MATKUSTUS JA MAJOITUS
Kilpailija maksaa itse omat matka- ja majoituskustannuksensa. Mikäli kilpailija osallistuu kilpailuun muun
kuin kilpailupianistin kanssa vastaa hän myös tästä koituvista kuluista. Tarvittaessa kaupunki tarjoaa
kilpailijalle leirikeskusmajoituksen Alavuden alueella. Välierään hyväksytyille kilpailijoille lähetetään
tarkempaa tietoa majoitusmahdollisuuksista.
19§ PIANISTI
19.1
Kilpailutoimikunta tarjoaa kilpailuun osallistuville laulajille mahdollisuuden esiintyä kilpailutoimikunnan
nimeämän pianistin kanssa.
19.2
Kilpailuun osallistuva laulaja voi halutessaan esiintyä oman pianistin kanssa, jolloin kilpailija vastaa tästä
koituvista kustannuksista itse.
19.3
Jokaisella kilpailijalla on oikeus yhteen harjoituskertaan kilpailupianistin kanssa ennen alkukilpailua, sekä
edetessään kilpailussa edelleen yhteen kertaan ennen välierää ja loppukilpailua. Ylimääräisten harjoitusten
sopimisesta ja kustannuksista kilpailija vastaa itse.
20§ TALTIOINTI
Toivo Kuula -laulukilpailun järjestäjillä on rajoittamaton yksinoikeus radioida ja äänittää, kuvanauhoittaa,
televisioida, filmata ja valokuvata kilpailuesityksiä ja tehdä niistä ääni- tai kuvatallenteita sekä esittää
kilpailuesityksiä kilpailun verkkosivuilla ja muissa tietoverkoissa maksamatta korvausta kilpailijoille ja
heidän pianisteilleen.
21§ SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN
Kilpailun osanottaja, joka ei noudata näiden sääntöjen määräyksiä, voidaan sulkea pois kilpailusta.
Kilpailutoimikunta pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja tarkennuksia sääntöihin 30.9.2019 saakka.
22§ HENKILÖREKISTERISELOSTE & TIETOSUOJA
22.1
Toivo Kuula –laulukilpailun ilmoittautumislomakkeessa annetut tiedot tallennetaan kilpailurekisteriin,
missä tietoja säilytetään 31.12.2020 saakka, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.
Kilpailurekisterin rekisterinpitäjä on Alavuden kaupunki (os. Kuulantie 6, 63300 Alavus).
22.2
Annettuja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Yhteydenotot Toivo Kuula -laulukilpailun
järjestäjän toimesta tapahtuvat ainoastaan laulukilpailun edellyttämässä tarkoituksessa. Kerättäviä
henkilötietoja käytetään ainoastaan Toivo Kuula –laulukilpailun 2020 tiedottamisessa koskien laulukilpailun
alkukarsintaan, välieriin ja loppukilpailuun selvinneitä kilpailijoita sekä kilpailun edellyttämien
yhteydenottojen mahdollistamiseen järjestäjän ja kilpailijoiden kesken.

