MARLISCO Video Yarışması
* Kurallar ve Koşullar *

TÜRKİYE
1 Mayıs 2013

MARLISCO – Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Coresponsibility (Avrupa Denizlerindeki Denizel Çöpler: Sosyal farkındalık ve
Ortak Sorumluluk) Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bir 7.
Çerçeve Programı projesidir.
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1) Giriş
MARLISCO Video Yarışması, Avrupalı gençlerin Avrupa Bölgesel Denizlerindeki denizel çöp
sorunuyla ilgilenmesini ve görüşlerini Avrupa genelinde paylaşabilmesini sağlamayı amaçlar. Gençler,
sadece gelecek neslin tüketicileri ve karar mekanizmalarını temsil ettikleri için değil; ailelerini ve
çevrelerini sıklıkla etkiledikleri ve toplumdaki değişimin temsilcisi oldukları için bu sorunla ilgili
görüşlerini ifade edebilecekleri kısa bir video geliştirip üretmeye davet edilir . Bu davet bir okul, gençlik
derneği veya kulüp tarafından, ders müfredatının içinde ya da ona paralel olarak kabul edilebilir. Ayrıca
birçok farklı disiplin ya da çoklu disiplinler açısından da ele alınabilir.
Yarışma, hepimizi etkileyen ve hepimizin sorunu olan bir problemle ilgili aktif yurttaşlık ve eleştirel
düşünce düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.
Bu video yarışması Avrupa 7. Çerçeve Programı dahilinde olan MARLISCO - Marine Litter in Europe's
Seas: Social Awareness and Co-responsibility (Avrupa Denizlerindeki Deniz Çöpleri: Sosyal Farkındalık ve Ortak
Sorumluluk) projesinin bir parçasıdır ve Avrupa’nın 14 kıyı ülkesinde eşzamanlı olarak başlatılacaktır. Bu
ülkeler: İtalya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Slovenya, İrlanda, Romanya, Almanya, Güney
Kıbrıs, Bulgaristan, İspanya, Portekiz, Türkiye ve Danimarka’dır.
Bu belge Türkiye’deki MARLISCO Video Yarışması kuralları ve koşullarını düzenler.
Genel kural ve koşullar katılan her ülke için ortaktır; ancak hedef yaş, jüri ve ödüller ulusal düzeyde
değişebilir. Bu yüzden ‘Kurallar ve Koşullar’ın ülkede uygulanabilirliği dikkate alınmalıdır. Yarışmanın
sadece ulusal düzeyde yapıldığı, katılımcıların yalnızca kendi ülkelerinden katılımcılarla yarıştığı gerçeği
göz önünde bulundurulmalıdır.
Video yarışmasının ‘Kurallar ve Koşullar’ını MARLISCO tarafından değiştirme hakkı saklı tutulur.
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2) Katılımcılar
Türkiye’de MARLISCO Video Yarışması, 12 – 18 yaş aralığında, tercihen bir öğretmen ya da eğitimci
tarafından denetlenen gençlere açıktır. Videolar üzerinde takım (sınıfça ya da bir gençlik kulübü) olarak
çalışabilir. Video başvurusu ve desteklenmesi bir tüzel kişi tarafından (Örneğin: okul veya
gençlik klubü) yapılmalıdır. Bir takım tarafından birden fazla video gönderilebilir.

3) Farklı bir AB ülkesinden okullarla işbirliği
Yarışmaya katılan okulun kendi uluslararası işbirliği programı olması halinde (Avrupa Platformu gibi)
başka bir ülkeden bir sınıfla ya da takımla ortak video üretimi mümkündür. Ancak bu video Türkiye’den
‘standart’ bir video gibi gönderilmelidir. Videonun seçilmesi durumunda sadece Türkiye’den katılımcılar
ödül alabilecektir.

4) Video temaları
Aşağıdaki konulardan biri veya birkaçı ile ilişkili olması kaydıyla takımlar video için istedikleri konuyu
seçmekte özgürdürler. Bu konular:
-

Deniz çöpü neden bir problemdir?

-

Deniz çöpü nereden gelir?

-

Deniz çöpü sorununu azaltmak için neler yapılabilir?

-

Sorunu çözmek için okulda ya da çevremizde neler yapıyoruz?

-

Sorunla başa çıkmak için yenilikçi fikirler ve çözümler neler?
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5) Zaman çizelgesi ve son başvuru tarihleri
Video yarışması 9 Eylül 2013 tarihinde başlatılacak ve katılım 14 Şubat 2014 yerel saat ile 23:59’a kadar
devam edecektir. Ödül alan videolar Mart 2014 tarihinde ilan edilecek ve MARLISCO web sitesinde
yayınlanacaktır. (www.marlisco.eu)
İlan tarihi ve ödül töreni ile ilgili güncellemeler için MARLISCO web portalının Türkiye sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

Resmi Takvim
Video son başvuru tarihi – 14 Şubat 2014, 23:59 (yerel saat ile)
Jüri seçimi/online videoların genel oylaması – 18 Şubat – 14 Mart 2014
Ödül alan videoların ilan edilmesi – Mart 2014 sonu

6) Available support for a limited number of schools
Ulusal Ortaklar tarafından belirlenen desteklerden, hizmetlerden yararlanabilecek olanların başvuru,
seçim süreci ve alacağı desteğin türü ile ilgili kısa bir açıklamayla başvuru formunu içeren PDF
dosyasına yönlendiren bir link olmalıdır.

7) Video süresi, tarzı ve formatına ilişkin koşullar
Tarz: Bu yarışma animasyon, belgesel, deneysel ya da karma gibi her türlü tekniğin kullanılabileceği kısa
videolara açıktır.
Dil: Video Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Uzunluk: Tanıtım yazıları ve başlıkla birlikte video 2 dakikadan uzun olmamalıdır. Daha uzun videolar
değerlendirmeye alınmaz.
Format: Videolar WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV veya FLV formatında
olabilir.
Çözünürlük: Bütün videolar Avrupa TV standartlarında 25/50 fps’de çekilmelidir (30/60/29.97 fps
kabul edilmeyecektir).
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-

SD için: DV PAL 720 x 576 / anamorfik 16/9 / 50i veya 25p / 48 KHz

-

HD için: 1280 x 720 25p veya 50p ya da 1920 x 1080 25p veya 50i

Uygun video düzeninin hazırlanışı ve çıkarılması için (yazılım düzenlemesinden Youtube yüklemesine
kadar) şu kılavuzu öneriyoruz: http://vimeo.com/help/compression
Başlık ve dosya ismi: Video özgün ve anlamlı bir ad taşımalıdır. Video dosyası aynı başlıkla ve “TR”
(hazırlandığı ülkenin imi) yazılarak kaydedilmelidir. Örneğin, katılımcı “plastik bir şişenin yolculuğu”
başlığını seçerse dosyayı ‘plastik_bir_şişenin_yolculuğu_TR.mov’ olarak kaydetmelidir.
Diğer Unsurlar: Uygunsuz söz ya da resimler içeren videolar, saldırgan ya da sakıncalı materyaller
kabul edilmeyecektir. Videoda MARLISCO ya da Avrupa Komisyonu’nun logoları olmamalıdır.

8) Video başvurusu ve gerekli belgeler
Her video başvurusu aşağıdaki belgelerle yapılmalıdır:
-

Online Teslimde Başvuru Formu (Form A), katılımcı ile ilgili bilgileri, video detaylarını
ve videonun linkini (Youtube üzerinden) içermelidir.

-

Video hazırlanış sürecini anlatan kısa bir hazırlanış yazısı (form B)”- Yazıda; videonun alt
metni, videoya dahil olan insanların tanıtılması, proje gelişiminin ve temanın araştırılmasıyla
ilgili sürecin tasviri, süreci anlatan yüksek çözünürlükte fotoğraflar vs yer almalı ve yazı en
fazla 4 sayfa (A4) olmalıdır

-

İmzalı ve Taranmış Sorumluluk Beyanı (form C)- Beyanda; katılımcı tarafından videoda
telif hakkı olan hiçbir materyal kullanılmadığı ya da izinli kullanıldığı, video küçük çocuk
görüntüleri içeriyorsa çocuğun ailesinden onay alınmış olunduğu ve videonun MARLISCO
tarafından kullanılabilmesine/değiştirilebilmesine izin verildiği belirtilmelidir.

-

Video senaryosunun (varsa) Word dosyasında yazılı dökümü

A ve C formlarına, başvurunun başladığı tarihten itibaren www.marlisco.eu adresinden ulaşabilirsiniz.
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Her bir video için katılımcılar başvurusunu şu şekilde yapmalıdır:
Katılımcılar;
1. videosunun orijinal formatını Youtube’a yüklemeli;
2. online başvuru formunu (form A) doldurmalı ve yüklediği video linkini forma eklemeli;
3. videoyu (orijinal format ve çözünürlükte), B formunu (...’nın hazırlanış yazısı), C formunu
(Sorumluluk Beyanı) ve varsa video senaryosunu online başvuru yapıldıktan sonra 24 saat
içinde, YouSendIt ya da DropBox aracılığıyla Ulusal İletişim noktasına (bu belgenin sonundaki eposta adresine) göndermelidir.

9) Aday videoların yeterlilik koşulları
Videoda yukarıda belirtilen tüm koşullar sağlanmalıdır. Buna; tema ve formatın uygunluğu, videonun
maksimum süresi ve bütün materyalleri belirtilen zamanda teslim etme koşulları dahildir.
Video müstehcen, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı unsurlar içermemelidir; herhangi bir kurum ya da
kişinin mahremiyetini, telif hakkını, ticari marka veya fikrin mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
Başvurudan önce, üçüncü şahısların haklarına tabi hiçbir materyal (örneğin: başka filmlerden alıntılar,
resimler, fotoğraflar, ses kaydı, müzik vs.) izinsiz olarak ve telif hakkı alınmadan video için
kullanılmamalıdır. Video küçük çocukları içeriyorsa katılımcı, ailelerden ya da yasal bakıcılardan gerekli
izinleri almalıdır. Katılımcı, ‘Sorumluluk Beyanı’nda hiçbir hak ihlali yapılmadığını ve tüm hakların
alındığını beyan eder.
Sadece bütün gerekli belgelerle (doğru ve eksiksiz doldurulmuş Sorumluluk Beyanı dahil) birlikte
sunulan videolar geçerli kabul edilecektir.
MARLISCO, bu belgede belirtilen gereklilik ve koşullara uymayan videoları yarışmanın herhangi bir
anında diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
Katılımcılar; yarışmaya katılımıyla, (i) MARLISCO’nun filmi kullanımından ya da (ii) adayın yarışmaya
katılımından kaynaklanan herhangi bir hasardan, masraftan ya da zarardan, MARLISCO ortaklığının
veya diğer proje hak sahiplerinin sorumlu olmadığını kabul eder.
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10) Videoların mülkiyet hakları
Video başvurusu yaparak katılımcılar; kopyalama, dağıtım, değiştirme, halka açık platformlarda gösterme
ve diğer kullanım izinlerini imtiyazsız MARLISCO ortaklığına vermiş olur. MARLISCO, dünya çapında
herhangi bir basın kuruluşunun eğitim amacıyla videoyu yayınlamasına izin verebilir.

11) Kazanan videoların seçilmesi
Türkiye için, en iyi 3 video seçilecektir (örneğin: 1., 2., 3. Sıradaki).
Birincilikle ödüllendirilen video, 14 ülkenin en iyi videolarından oluşturulacak son filmin bir parçası
olacaktır.
Videolar aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecek ve puanlanacaktır (yazım sırası veya önem sırası arz
etmiyor):
-

Tema(lar)ın uygunluğu
Videonun yansıttığı araştırmanın niteliği
Mesajın konuyla ilgisi ve olası etkileri
Prodüksiyonun niteliği
Videonun genel yaratıcılığı ve özgünlüğü

Katılımcı her ülkede bağımsız jüri üyelerinden bir kurul oluşturulacak ve bu kurul ülkenin kazanan
yarışmacılarını belirleyecektir. Son başvuru tarihinden sonra, jürinin seçimine ek bir unsur olarak
kamuoyunun fikrini almak için finalist videolar Youtube’a yüklenecektir.
Yarışma her katılımcı ülkede ulusal düzeyde düzenlenecektir.
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12) Ödüller
Ödüllü katılımcıların temsilcileri, 2014 AB Denizcilik Günleri Töreni’ne (Bremen, Almanya) davet
edilecektir. Burada 14 ülkenin en iyi videolarından oluşan son film derlemesinin galası yapılacaktır.
Ulaşım ve diğer giderler MARLISCO tarafından karşılanacaktır. Vize gibi bürokratik işlemler
yarışmacıya aittir.
Ulusal kurumlar tarafından desteklenen başka herhangi bir ödül kesin olmamakla birlikte verilebilir.
İlan tarihi ve ödül töreni ile ilgili güncellemeler için MARLISCO web portalının Türkiye sayfasını ziyaret
edebilirsiniz.

13) Daha fazla bilgi için
Yarışmayı düzenleyen ulusal ortağın adı: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Video yarışması ve başvuru için e-posta adresi: marliscoturkey@gmail.com
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