UNITED BUDDY BEARS HELSINKI 2010

Fotostrecke (14 Bilder) starten. Klicken Sie auf ein Bild.

United Buddy Bear -karhujen maailmankiertueen 20. näyttely on esillä syyskuun 1. päivästä lokakuun 26. päivään 2010
Helsingissä.
Näyttely järjestetään yhteistyössä Saksan Helsingin-suurlähetystön ja Goethe-Institut Finnlandin kanssa ja Helsingin
kaupungin tuella. Näyttelyn suojelija on Helsingin ylipormestari Jussi Pajunen.

Juhlalliset avajaiset
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Juhlalliset avajaiset
United Buddy Bears -näyttely avattiin juhlallisesti 1. syyskuuta 2010 Helsingin Senaatintorilla. Avajaisissa olivat läsnä
Helsingin ylipormestari ja näyttelyn suojelija Jussi Pajunen, Saksan Helsingin-suurlähettiläs Dr. Peter Scholz, DB Schenker
OY:n toimitusjohtaja Göran Åberg, Baijerin osavaltion sosiaali- ja terveysministeri Christine Haderthauer sekä United
Buddy Bears -hankkeen perustajat ja näyttelyorganisaation johtajat Eva ja Dr. Klaus Herlitz.
Avajaisissa karhuja ihasteli noin 500 vierasta, joukossa useita suurlähettiläitä sekä

politiikan, talous- ja kulttuurielämän

ja tiedotusvälineiden edustajia.

Buddy Bears -valokuvakilpailu
United Buddy Bears ja visitBerlin.de palkitsevat parhaan näyttelystä otetun kuvan.
Etsitään suurinta Buddy-Bear -fania: United Buddy Bears ja visitBerlin.de järjestävät Helsinkiin saapuvan United Buddy
Bears -näyttelyn yhteydessä valokuvakilpailun. Omaperäisin Senaatintorilla järjestettävästä näyttelystä otettu valokuva
palkitaan kahden hengen matkalla Saksan pääkaupunkiin. Toiseksi ja kolmanneksi parhaiden kuvien ottajat saavat

kumpikin Buddy Bear- pienoispatsaan.
Osallistuminen on helppoa: Osallistuja (ikävaatimus 18 v.) lähettää ottamansa valokuvan 18. lokakuuta 2010 mennessä
osoitteeseen photo@buddy-bear.com ja ilmoittaa nimensä ja täydellisen osoitteensa. Voittajat valitaan 21. lokakuuta
2010. Pääpalkinto on kahden hengen matka Helsingistä Berliiniin Air Berlinin lennoilla, kaksi yötä neljän tähden hotellissa
„Hotel Park Inn Berlin Alexanderplatz“ kaupungin keskustassa ja citySafarin kiertoajelu. Lisäksi henkilöt saavat Berlin
WelcomeCard -kortit, joilla voi matkustaa ilmaiseksi julkisilla liikennevälineillä. Kilpailu päättyy perjantaina 18. lokakuuta
2010 klo 18.
Lisätietoja ja yhteistyökumppaneita:
www.visitBerlin.de
www.airberlin.com
www.parkinn-berlin.de
www.citysafari-berlin.com
Osallistuessaan valokuvakilpailuun kuvaaja luovuttaa lähettämänsä valokuvan rajoittamattoman ja täyden käyttö- ja
hyödyntämisoikeuden, erityisesti julkaisuoikeuden, korvauksetta Buddy Bär Berlin GmbH:lle.
Kilpailuun osallistuva henkilö vakuuttaa, että hän on itse ottanut kuvan ja on siten valokuvaan liittyvien oikeuksien
yksinomainen haltija. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, että hänen oikeutensa eivät loukkaa tai koske kolmansien oikeuksia,
etenkään kuvissa mahdollisesti esiintyvien henkilöiden henkilöllisyyteen liittyviä oikeuksia. Osallistuja luopuu kaikista
vaateista, väitteistä ja vaatimuksista Buddy Bär Berlin GmbH:ta kohtaan. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.
Palkintoa ei voida maksaa rahana.
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Sydämellinen kiitos näyttelyn tukijoille!

© 2022 Buddy Bär Berlin GmbH | Eine Initiative von Eva und Dr. Klaus Herlitz |

