Kortfilmskonkurrence ’Kærlighed til cyklen’

Kære underviser,
Den 1. juli kommer Tour de France til København. Miljøpunkt Amager markerer dette ved at
udlove en præmie til den gymnasiale klasse i København, som laver den bedste kortfilm, der viser
’Kærlighed til cyklen’.
Præmien:
Det økologiske bageri Bagerdygtigt sponsorerer iskaffe eller en valgfri kage til alle i klassen.
Vinder-kortfilmen bliver vist på Miljøpunkt Amagers SoMe kanaler og omtalt i vores nyhedsbrev.
Hvordan skal filmen skrues sammen?
1) Filmen skal vare max et minut og den skal få os alle til at længes efter at cykle i det daglige. Dine
elever har fuld kreativ frihed til at illustrere, hvad der inspirerer os alle til at gøre det.
2) Der må udelukkende bruges musik og billeder, som eleverne har rettighederne til at bruge.
3) Hvis eleverne foretager interviews i forbindelse med deres video, skal deres interviewperson
underskrive den vedhæftede samtykkeerklæring og krediteres, hvis de interviewede, gerne vil
nævnes i kortfilmen.
4) I krediteringen skal Miljøpunkt Amagers logo vises og det skal nævnes, at filmen er skabt til
Miljøpunkt Amagers kortfilmskonkurrence ’Kærlighed til cyklen’, som en optakt til ’Amager cykler
Tour de France’ ved folkeløbet den 2. juli 2022.
5) Filmen og evt. samtykkeerklæring skal sendes til Caroline Emma Pedersen på
caroline@miljopunkt-amager.dk senest den 15. maj 2022. Hvis ovennævnte kriterier ikke er
overholdt, vil videoen udgå af konkurrencen.
Her er lidt basisviden eleverne kan gå i gang med. Når du cykler:
- Sparer du byen for en masse CO2, larm og anden forurening.
- Er du med til at spare plads i byrummet som kan bruges til byliv.
- Får du motion og frisk luft.
- Sparer du penge som du kan bruge på det du virkelig brænder for.
Eleverne er velkomne til at søge al den inspiration de kan få inde på Miljøpunkt Amagers
hjemmeside Grøn transport | miljøpunkt Amager (miljopunkt-amager.dk). Eller skrive til Celeste
på celeste@miljopunkt-amager.dk for uddybende spørgsmål.
Hvordan er processen?
- Man kan være en hel klasse eller flere grupper fra klassen der deltager i konkurrencen. Hvis én
gruppe fra klassen vinder – så er der en præmie til hele klassen!
- Miljøpunkt Amager vælger tre film, der går videre til finalen. Disse vil blive vist på en af vores
SoMe kanaler, hvor vores følgere kan stemme og på den baggrund findes der en vinder.
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Samtykkeerklæring
(Navn på den interviewede med læsbar skrift)

____________________________________________________________________

Jeg giver hermed tilladelse til, at (Miljøpunkt Amager, skolens og produktionsteamets navne)
benytter videooptagelser af undertegnede.

Videooptagelserne laves i forbindelse med … (indsæt kort beskrivelse af filmen).

Optagelserne kan benyttes på alle Miljøpunkt Amagers online medier.

Skulle der på et tidspunkt opstå en situation, hvor jeg ønsker at trække mit samtykke tilbage,
har jeg mulighed for det ved at sende en mail til post@miljopunkt-amager.dk.

Den dataansvarlige i Miljøpunkt Amager er Celeste Elizabeth Arnold.
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___________________________________________________________________

