MARLISCO Videokonkurrence
* Regler og Betingelser *
DANMARK

Sidst opdatering: 9. september 2013

MARLISCO – Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Coresponsibility is a FP7 project financed by the European Commission
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1) Indledning
MARLISCO Videokonkurrencen har til formål at give unge mennesker muligheden at få
kendskab til og arbejde med miljøproblemet marint affald i de europæiske søer og have samt dele
deres visioner med andre europæiske borgere.
De unge inviteres til at udvikle og producere en kort videofilm, hvor de udtrykker deres
synspunkter om marint affald. Ved brug af dette medie bliver de til forandringsagenter i
samfundet - ikke kun som repræsentanter for den næste generation af forbrugere og
beslutningstagere, men fordi de ofte er kilde til inspiration og indflydelse i deres familie og
nærsamfund.
Udfordringen kan tages op af en skole, forening eller klub, som en del af læseplanerne eller som
et tværfagligt forløb hvor opgavens kombineres med andre faglige discipliner.
Arbejdet med filmen fremmer en kritisk tankegang og aktivt medborgerskab. Marint affald er et
komplekst miljøproblem, som alle har medansvar for og bliver påvirket af.
Videokonkurrencen er integreret i det europæiske FP-7 projekt MARLISCO - Marine Litter in
Europe's Seas: Social Awareness and Co-responsibility (Marint affald i Europæiske Søer: Social
Bevidsthed og Medansvar). Konkurrencen bliver lanceret samtidigt i 14 europæiske lande: Italien,
Holland, Storbritannien, Frankrig, Slovenien, Irland, Rumænien, Tyskland, Cypern, Bulgarien,
Spanien, Portugal, Tyrkiet og Danmark.
Dette dokument fastsætter reglerne og betingelserne for MARLISCO videokonkurrencen i
Danmark.
De generelle regler og betingelser er fælles for alle deltagende lande. Aspekter såsom deltagernes
alder, sammensætning af juryen og præmierne defineres nationalt.
Deltagerne skal derfor referere til de regler & betingelser, der gælder for deres eget land. Bemærk
venligst, at konkurrencen KUN foregår på nationalt plan, og derfor vil deltagerne kun
konkurrere med andre deltagere fra det samme land.
MARLISCO forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre reglerne og betingelser for
videokonkurrencen.

2) Deltagere
I Danmark er MARLISCO videokonkurrencen åben for unge der går i 6. til 9. klasse med
tilsvarende alder (ca. 12 - 17 år). De kan arbejde med og indsende deres videoer som et team fra
en ungdomsforening, klub, skoleklasse eller efterskole, under vejledning af en lærer, pædagog
eller leder. Videoen skal altid have opbakning fra og indsendes igennem en juridisk anerkendt
institution/organisation/ forening. Der er ingen grænse for antallet af videoer indsendt fra den
enkelte institution/ organisation/ forening. Hvert videoteam må indsende en video og må består
af maksimum 6 deltagere.

3) Samarbejde med deltagere fra et andet EU-land
Hvis skolen har sit eget internationale samarbejdsprogram (f.eks. europæisk platform, ETwinning eller andet), er det muligt at producere og indsende en video i samarbejde med et
team/klasse fra et andet land. En sådan video skal dog indsendes som en "normal" indsendelse i
Danmark, og i tilfælde af udvælgelse, vil kun de danske deltagere være berettiget til at modtage
prisen i Danmark.

4) Video temaer
Teamet har fuld frihed til at beslutte emnet og omfanget af videoen, forudsat at den vedrører én
eller en kombination af de emner, der er anført nedenfor:
- Hvorfor er marint affald et problem?
- Hvor kommer marint affald fra?
- Hvad kan der gøres for at mindske problemet med marint affald?
- Hvad har vi gjort for at løse problemet i vores skole (klub, osv.),kommune eller i Danmark?
- Innovative ideer/løsninger til, hvordan man kan løse problemet eller dele af problemet.

5) Tidslinje og deadlines
Videokonkurrencen bliver lanceret den 9. september 2013. Indsendelse af videoer kan ske til og
med den 14. februar 2014 kl. 23:59 (dansk tid). Vinderne blive annonceret sidst i marts 2014 og
vises på MARLISCO hjemmeside: www.marlisco.eu
Hold øje med MARLISCO’s web-portal under sektionen ”DANMARK” for opdateringer,
datoer for annoncering af vinderne og priseuddelingsceremonien.

Officiel Kalender
Frist for indsendelse af videoer – 14. februar 2014, 23:59 (dansk tid)
Udvælgelse af juryen samt videoer sker via online offentlige afstemninger – 18.
februar til og med 14 marts 2014
Annoncering af vinderne – Sidst i marts 2014

6) Begrænset teknisk støtte til video produktion/redigering for
vejledere
Lærere, ledere, pædagoger osv. som vejleder deltagerne i de tekniske aspekter af deres
videoproduktion har mulighed for at søge om deltagelse i et dagskursus som vil præsentere
temaet: marint affald samt undervise i nogle af de tekniske aspekter af video produktion og
redigering.
Ansøgningen findes her: Et link til tilmeldingen er på videokonkurrencens hjemmeside.
Den udfyldte ansøgning sendes til den nationale kontaktperson.(se afsnit 13) inden den 30.
september 2013.
Deltagelse i kursusdagen, forplejning og rimelige transportomkostninger for de første tilmeldte
deltagere er gratis. Der er plads til ca. 25 – 30 deltagere.
Det tekniske kursus afholdes den 9. oktober 2014 på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

7) Betingelser for stil, varighed og videoformat
Stil: Konkurrencen accepterer alle produktionsteknikker, herunder animation, dokumentar,
eksperimenterende eller en hybrid af teknikker.
Sprog: Videoen skal være på dansk eller engelsk.
Varighed: Den maksimale varighed af videoen er 2 minutter, herunder titler og rulletekster.
Videoer der overstiger tidsrammen bliver diskvalificeret.
Format: Acceptable filformater er: WebM, MPEG4, 3 GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV
og FLV.

Opløsning: Alle videoer skal være optaget i europæiske tv-standarder: 25/50 fps (IKKE
30/60/29.97 fps). Det kan konverteres via f. eks. et program som ”moviemaker”.

•

SD: DV PAL 720 x 576 / anamorfisk 16/9 / 50i eller 25p / 48 KHz

•

HD: 1280 x 720 25p eller 50p ELLER 1920 x 1080 25p eller 50i

For at kunne forberede og eksportere videoen ordentligt (fra redigeringssoftware til upload på
Youtube), anbefaler vi følgende videoguides som findes til højre på skærmen i følgende link:
http://vimeo.com/help/compression. Selv om guiden er fra Vimeo virker de eksporterede
videoer også til upload på YouTube.
Titel og navn på filen: Videoen skal have en original, titel som udtrykker indholdet. Videofilen
skal gemmes med samme titel, efterfulgt af "DK" (bogstaverne i det land, hvor videoen er
udarbejdet). For eksempel, hvis deltagerne beslutter at videoen skal hedde "En plastflaskes rejse",
skal filnavnet være: en_plastflaskes_rejse_DK.mov.
Særlige bemærkninger: Videoer, der indeholder upassende sprog eller billeder, krænkende eller
anstødeligt materiale, vil blive udelukket. Videoen må ikke indeholde MARLISCO’s eller
Europa-Kommissionen’s logoer. Se endvidere afsnit 9 – Betingelse for godkendelse.

8) Indsendelse af video og nødvendig dokumentation
Hver video som indgår i konkurrencen skal være ledsaget af følgende dokumenter:
(Skemaerne findes ved at klik på ”Indsend” - til højre på konkurrencens hjemmeside).
Informationsformular (Skema A) - indsendes on-line og indeholder oplysninger om
deltagerene, oplysninger om videoen og et link til videoen (uploadet til Youtube);
"Hvordan vores video blev til (Skema B)" som beskriver videoens udvikling
(argumentationen bag videoen, karakterisering af de involverede mennesker, beskrivelse af
projektets udvikling, herunder forskning af temaet, osv., ledsaget med billeder i god kvalitet der
illustrerer processen) - maks. 4 stk A4 sider i inklusiv billeder.
Ansvarserklæringen (Skema C) skal være underskrevet, scannet og indsendt i pdf format.
Deltagerene erklærer, at der ikke er anvendt ophavsretligt beskyttet materiale (for eksempel:
billeder, musik eller videoer) eller at disse rettigheder er blevet indhentet. I tilfælde af at videoen

indeholder billeder af mindreårige, at det nødvendige samtykke fra forældre/værge er indhentet.
MARLISCO har endvidere rettighederne til at bruge og redigere den indsendte video.
Videoens manuskript (hvis relevant) gemt i Wordformat (doc/docx).
Skema A-C vil være tilgængelig på www.marlisco.eu, i den periode, hvor indsendelsen er mulig.
For hver video skal indsendelsen ske som følgende:
1.

Deltageren uploader videoen i dens oprindelige format på Youtube;

2.

Deltageren udfylder Informationsformularen (Skema A), som indeholder et link til den
uploadede video;

3.

Deltageren sender følgende til den nationale kontaktperson (se afsnit 12)
gennem YouSendIt eller DropBox, indenfor 24 timer efter
indgivelsen af ansøgningsskemaet online.
•

video (oprindeligt format / opløsning)

•

Skema B (Hvordan vores video blev til)

•

Skema C (Ansvarserklæringen) + Videoens manuskript (hvis relevant)

Videoen skal opfylde alle betingelserne i dette dokument, herunder overholdelse af temaet,
format, maksimal varighed og indsendelse af alt materiale inden for de angivne frister.
Videoen må ikke indeholde uanstændigt, stødende eller upassende materiale, og må ikke krænke
privatlivets fred, ophavsret, varemærker eller immaterielle rettigheder af enhver person eller
organisation.
Deltageren må ikke bruge materiale eller elementer i videoen, der er omfattet af de rettigheder,
en tredjepart (fx uddrag af andre film, billeder, lyd, musik), medmindre der er indhentet tilladelse
forud for indgivelsen af videoen. Hvis videoen indeholder billeder af mindreårige skal deltageren
indhente det nødvendige samtykke fra forældrene eller værger. Deltageren erklærer i en
ansvarserklæring, at ingen af disse er blevet krænket, og alle rettigheder er blevet opnået.

Kun videoer ledsaget af alle de nødvendige dokumenter, herunder en underskrevet
ansvarserklæring, udfyldt korrekt og fuldstændig, kan indgå i konkurrencen.
MARLISCO forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i løbet af konkurrencen at fjerne eller
diskvalificere enhver video, der ikke overholder de krav og betingelser, der fremgår af dette
dokument.
Ved at deltage i konkurrencen, giver deltagerne samtykke om, at MARLISCO konsortiet eller
ansvarshavende personer/organisationer/kommuner m.v. som deltager i MARLISCO projektet
ikke hæfter for eventuelle erstatningskrav, omkostninger, ansvar, skader og tab, der udspringer af
(i) MARLISCOs brug af film; (ii) deltagerens deltagelse i konkurrencen.

9) Ejerskab af videoerne
Ved at indsende en video, giver deltagerne MARLISCO konsortiet en royalty-fri licens til at
kopiere, distribuere, ændre, vise og præsentere offentligt og på anden måde bruge og tillade
andre at bruge deres video til alle uddannelsesmæssige formål i hele verden og i alle medier.

10) Udvælgelse af vinder video
For Danmark vil de bedste 3 videoer vælges, dvs. 1., 2. og 3. plads.
Den 1. plads danske video vil være en del af en film, der samler alle de bedste videoer fra de 14
deltagende lande.
Videoerne bliver evalueret og scorede baseret på følgende kriterier (hvis ordre er ikke relevant):
- Passende til temaet;
- Kvaliteten af forskningen, at videoen afspejler;
- Relevans og virkning af budskabet;
- Kvalitet af produktionen;
- Overordnet kreativitet og originalitet.

Juryens kriterier blive sammensat for hvert af de deltagende lande, og vil, efter eget skøn, vælge

vinderne for dette land. Efter afleveringsfristen, vil finalisterne blive gjort tilgængelig i Youtube,
for at få feedback fra offentligheden. Det bliver betragtet som et yderligere element for
udvælgelse af den nationale jury.
Konkurrencen vil finde sted på nationalt plan, inden for hvert af de deltagende lande.

11) Præmier
Repræsentanter for vinder videoens deltagere bliver inviteret til at deltage i 2014-udgaven af EU
”Maritime Days” (Bremen, Tyskland), hvor den endelige film, der integrerer alle 14 landenes
bedste videoer vil bliver præsenteret. Rejse-og opholdsudgifter bliver dækket af MARLISCO.
Gevinster sponsoreret nationalt:
Hovedpræmien er en weekend tur til København fyldt med sjove oplevelser.
Sponsorer:
Copenhagen Card
Den Blå Planet
Copenhagen Air Adventure
Radisson Blu Copenhagen

Hold øje med den danske del af MARLISCO projektets hjemmeside for opdateringer om
præmierne og detaljerne vedr. uddelingsceremonien.

12) Kontakt for yderligere information
Ryan Metcalfe
KIMO Danmark
c/o Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde
MARLISCO.videokonkurrence@varde.dk
tlf: 7994 7465
mob: 6179 6949

