Minun Suomeni 100 V.
Suomi-koulujen tuki ry juhlistaa Suomen satavuotiasta itsenäisyyttä videokilpailulla. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki suomikoulut ja -koululaiset videolla, joissa pohditaan Suomea, suomen kieltä tai
suomalaisuutta vapaasti, hauskasti tai vakavasti. Kilpailun kieli on suomi.
OSALLISTUMINEN
Kilpailuun lähetetyn videon tulee noudattaa teemaa «Minun Suomeni». Teeman lähestymistapa on vapaa,
kyseessä voi olla oikea kokemus, arkinen asia, mielikuva tai vaikkapa tulevaisuudenkuva. Kategorioita on
kaksi, lapset (3–18-vuotiaat) ja aikuiset (opettajat ja vanhemmat). Kilpailuun saa osallistua niin monella
videolla kuin koulu tai ryhmä tai oppilas haluaa.
MUOTOSEIKAT
Videoiden tulee olla vähintään 60 sekuntia ja enintään 3 minuuttia pitkiä. Ne tulee toimittaa joko
videotiedostona (esim. googledriven tms. avulla) tai YouTube-/Vimeo- tms. portaaliin ladattuna. Esitystapa
ja videoklipin sisältö on täysin vapaa, samoin kuin valittu tekniikka. Toteutustapa ja videon sisältö voivat
olla mitä tahansa aiheeseen liittyvää (puhuen, soittaen, laulaen, leikkien jne.). Videossa voi käyttää apuna
tehosteita tai muuta tekniikkaa, mutta sen pitää olla teostovapaata (tai siihen on pitänyt hankkia
asianmukaiset luvat). Videolla tulee olla selkeästi luettavissa oleva otsikko. Yksityisyyden suojan takia
videolla ei tule mainita yksittäisten oppilaiden nimiä.
VIDEOIDEN LÄHETTÄMINEN JA LÄHETETTÄVÄT DOKUMENTIT
Kilpailuun osallistutaan sähköpostitse (linkki tiedostoon tai sähköpostin liitetiedostona). Sähköpostissa
tulee olla mukana: Tiedot osallistuvasta koulusta ja ryhmästä (osallistujien summittainen ikä),
yhteyshenkilö, video tai linkki videon löytämiseksi sekä maininta siitä, että videoilla olevat henkilöt ovat
suostuneet videointiin (lapsilta pitää olla huoltajan suostumus).Lisäksi voi olla tietoja siitä, miten video sai
alkunsa tai mitä videossa halutaan sanoa tarkemmin. Kilpailutyöt lähetetään osoitteeseen
puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com.
KILPAILUN AIKATAULU
Kilpailu alkaa 1.9.2016 ja töiden on oltava perillä viimeistään 15.5.2017. Kilpailun tulokset julkistetaan:
30.6.2017 mennessä ja palkinnot jaetaan opettajien koulutuspäivillä 2017 Helsingissä.
VIDEOIDEN JULKAISEMINEN
Osallistujat hyväksyvät, että videoita voidaan käyttää yhteistyökumppaneiden internet-sivuilla ja sekä
kilpailuun liittyvässä että yleisesti Suomi-kouluihin liittyvässä tiedotusmateriaalissa.
HUOMIOITAVAA
Puutteellisia lähetettyjä dokumentteja ei oteta vastaan. Videoita, jotka eivät ole säännönmukaisia, ei oteta
huomioon kilpailussa, esim. pitkä videot voimme kyllä julkaista sivuillamme, mutta kilpailuun osallistuvien
videoiden tulee olla lyhyitä ja napakoita. Jokainen osallistuja saa sähköpostitse vastaanottovahvistuksen.
Jokainen osallistuja vastaa siitä, että osallistuu kilpailuun itse tekemällään/oman ryhmän kanssa tehdyllä
videolla.
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