Dalības nosacījumi starptautiskajā īsfilmu un foto
konkursā „Atvēsini klimatu“!
Vispārīgie nosacījumi
Lai piedalītos starptautiskajā multimēdiju konkursā par ilgtspējīgu dzīvesveidu un klimata
aizsardzību, ir jāievēro sekojoši dalības nosacījumi.
Organizatorisku iemeslu dēļ, visiem dalībniekiem jāreģistrējas tiešsaistē, sekojot saitēm mājas
lapā www.klimaclima.org
Lūdzam ņemt vērā, ka mums ir nepieciešama sekojoša informācija par katru konkursa
dalībnieku: Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs.
Prasības dalībniekiem
Konkursā var piedalīties jaunieši līdz 30 gadu vecumam. Darbus var iesniegt individuāli vai
personu grupas.
Konkursa darbu var iesniegt līdz 2010.gada 21.februārim plkst. 24.00.
Katrs konkursa individuālais dalībnieks vai personu grupa var iesniegt vienu video vai vienu
fotostāstu tikai vienā no konkursa dalībvalstīm (Vācijā, Itālijā, Grieķijā, Latvijā). Video un
fotostāstu saturam ir jāatbilst konkursa tematikai.
Konkursā darbus var iesniegt arī personas no citām Eiropas valstīm, tomēr iesniegtajiem
konkursa darbiem jābūt kādā no projekta dalībvalstu valodām (vāciski, grieķiski, itāliski vai
latviski), vai arī subtitrētām angļu valodā.
Konkursa dalībnieki, kas nav augstāk minēto valstu rezidenti un kuru konkursa darbs ir angļu
valodā, var izvēlēties, kurā no konkursa organizatoru dalībvalstīm to iesniegt. Lūdzam ņemt
vērā, ka konkursa darbu var iesniegt tikai vienā no konkursa organizatoru dalībvalstīm.
Konkursa dalībniekiem, kas nav augstāk minēto valstu rezidenti, bet kuru konkursa darbs ir
kādā no konkursa organizatoru dalībvalstu valodām (vāciski, grieķiski, itāliski vai latviski),
darbs ir jāiesniedz attiecīgajā valstī.
Formāti un tehniskās prasības konkursa darbiem
Konkursa darbus, kas skart tēmu “Ilgtspējīgs dzīvesveids un klimata aizsardzība”
starptautiskajam multimēdiju konkursam var iesniegt vienā no sekojošajiem formātiem –
interneta video vai fotostāsts. Konkursa darbi nedrīkst būt vecāki par diviem gadiem.
Video / Interneta filma
Dzīvesveids, ikdiena un klimata izmaiņas var tikt aplūkotas maksimāli 5 minūšu garā video
(īsfilma, dokumentālā vai mākslas īsfilma, videoklips, u.c.). Lūdzam dalībniekus ņemt vērā
informāciju par sabiedrības patēriņa modeļiem un dzīvesveidu, kā arī plašsaziņas līdzekļos
sniegto informāciju par klimata izmaiņām, vienlaikus radoši atspoguļojot savu personīgo
redzējumu par konkursa tēmu.
Darbus var iesniegt *.avi,*. mpeg4, *.flw vai *.3gp formātos. Ja darbi ir veidoti citā formātā,
lūdzu konvertējiet tos kādā no augstākminētajiem formātiem. Lūdzam ņemt vērā, ka
augšupielādējot konkursa darbus internetā, tie nedrīkst būt lielāki par 300MB.

Video var augšuplādēt tieši organizatoru mājas lapā www.klimaclima.org . Papildus tam
filmas CD vai DVD var iesūtīt arī pa pastu.
Foto stāsts
Iedvesmojošs tēmas redzējums maksimāli sešās fotogrāfijās un ar maksimāli 150 zīmju
apraksta tekstu.
Darbiem jābūt iesniegtiem *.psd, *.pdd, *.jpeg, *.bmp, *.pdf, *.tif, vai *.tiff formātos. Ja
darbi ir veidoti citā formātā, lūdzu konvertējiet tos kādā no augstākminētajiem formātiem. Ja
sūtat savu foto stāstu pa e-pastu, pārliecinieties, ka sūtāmā faila izmērs nepārsniedz 5 MB. Ja
sūtat pa pastu CD/DVD formātā, tad faili, protams, var būt lielāki. Lūdzu arī ņemiet vērā, ka
jūsu darbi netiek izskatīti pirms jūs nesaņemat apstiprinājumu par to saņemšanu uz jūsu
norādīto e-pasta vai pasta adresi.
Savu filmu un fotostāstu veidošanai jūs drīkstat izmantot digitālās kameras, parastās kameras
vai pat mobilo telefonu kameras.
Video jūs variet augšuplādēt mūsu mājas lapas sadaļā, kas ir aizsargāta pret nesankcionētu
piekļūšanu no malas. Lai augšupielādētu savu video, jūs saņemsiet piekļuves kodu pēc tam,
kad būsiet reģistrējies konkursam. Tiklīdz kā darbs parādīsies mājas lapā
www.klimaclima.org / www.klimaclima.com , tas tiek uzskatīts par iesniegtu un tiek nodots
galvenā konkursa organizatora rīcībā.
Konkursa darbus (video un fotostāstus) iespējams arī mums iesūtīt pa pastu CD vai DVD.
Lūdzam ņemt vērā, ka fotogrāfijām ir jābūt digitālā formātā (nevis to izdrukām), jo tikai tad,
ja tās ir digitālā formātā, mēs tās varam nodot žūrijas vērtējumam.
Lūdzam konkursa darbus sūtīt uz sekojošu adresi:
Vides izglītības fonds
Konkursam “Atvēsini klimatu!”
Kalnciema iela 28
Rīga, LV-1046
Latvija

Par tehniska rakstura jautājumiem lūdzam sazināties ar konkursa galveno organizatoru
Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung gGmbH
Anne Mette
amette@kmgne.de
0049 (0) 30 29367 940
Žūrija un balvas

Konkurss sastāvēs no 2 kārtām: pirmajā kārtā darbi tiks izvērtēti katrā valstī atsevišķi un tiks noteikti
nacionālo konkursu uzvarētāji. Katrā valstī tiks noteiktas piecas labākās filmas un pieci labākie
fotostāsti. Šo lēmumu pieņems nacionālās žūrijas katrā no konkursa dalībvalstīm. Nacionālo konkursu
uzvarētāji piedalīsies konkursa otrajā kārtā –starptautiskajā konkursā. Konkursa darbus konkursa otrajā
kārtā izvērtēs starptautiska žūrija, dalībai kurā tiks nominēts viens pārstāvis no katras konkursa
dalībvalstu nacionālās žūrijas.
Starptautiskā konkursā tiks noteikti uzvarētāji abās konkursa kategorijās.
Balvas uzvarētājiem:
1.

2.
3.

Stipendija (ieskaitot dzīvesvietas izmaksas) Starptautiskajā Vasaras Universitātē „
Atjaunojamās enerģijas, Enerģijas efektivitātes un Klimata ietekmes Audio vizuālā
komunikācija” Vācijā vai Santiago Čīlē
200 Eiro
100 Eiro

Šīs balvas attiecas uz konkursa otrās kārtas (starptautiskā konkursa uzvarētājiem).
Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks paziņota 2010.gada martā. Tā tiks publicēta arī
mājas lapā www.klimaclima.org. Konkursa organizatori personīgi sazināsies ar konkursa
uzvarētājiem.
Apbalvošanas ceremonija norisināsies 2010.martā Rīgā, Latvijā.
Saistību atruna
Konkursa organizators neuzņemās nekādu atbildību par zaudētu vai daļēji zaudētu konkursa
darbu tā iesniegšanas procesā. Konkursa organizators ir atbildīgs par zaudētu vai daļēji
zaudētu konkursa darbu, ja tas noticis konkursa organizatora nolaidīgas rīcības dēļ. Tāpat
konkursa organizators neuzņemas atbildību par zaudētu vai daļēji zaudētu konkursa darbu, ja
tas publicēts ar trešās personas starpniecību vai ja tas noticis tehnisku iemeslu dēļ datu
pārraides procesā.
Konkursa darbu izmantošana un autortiesību atruna
Iesniedzot konkursa darbu, darba autors/ -i apliecina, ka nodod konkursa organizatoriem
tiesības izmantot darbu visos zinamajos un nezināmajos veidos, lai nodrošinātu konkursa
norisi, un šīs tiesības nav ierobežotas no ģeogrāfiskās lokalizācijas viedokļa. Konkursa
organizatoriem ir tiesības izmantot iesniegto darbu neierobežotu laika periodu.
Iepriekšminētās tiesības izmantot konkursa darbu sevī ietver tiesības minēto darbu pavairot,
izplatīt un izvietot elektroniskajos/digitālajos mēdijos, ieskaitot interaktīvos mēdijus, kā arī
izmantot DVD, CD, CD-ROM, un video, lai nodrošinātu konkursa darbu publisku
pieejamību. Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot konkursa darbus bez atlīdzības.
Konkursa organizators drīkst iepriekšminētās tiesības nodot trešajām personām.
Iesniedzot konkursa darbu dalībnieks/-i apliecina, ka tiek ievērotas trešās personas
autortiesības (ja darbā tiek izmantoti trešo personu darbi (foto, mūzika utt.)) un ka iesniegto
darbu pilnā apmērā drīkst brīvi izmantot. Konkursa dalībniekam ir jāatlīdzina organizatoram
zaudējumi, kas rodas gadījumā, ja trešās personas izvirza pretenzijas par nesaskaņotu
intelektuālā īpašuma izmantošanu konkursa darbā.

