Šventinių filmukų konkursas KALĖDŲ MAGIJA KAUNO REGIONE
Taisyklės ir sąlygos
Konkurso tema: Šv. Kalėdų nuotaika Kauno regiono miestuose ir miesteliuose
Filmuokite miestų, miestelių, gyvenviečių ar asmenines Kalėdų eglutes, kalėdinius miestelius, šventiškai
papuoštas gatves, aikštes, kavinių, parduotuvių vitrinas ar net bažnyčias – pasidalinkite džiaugsmu ir šventine
nuotaika su kitais!
Konkurse gali dalyvauti filmukai, kuriuose užfiksuoti vaizdai iš Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono,
Kauno rajono, Kėdainių rajono, Prienų ir Raseinių rajonų savivaldybių.
1. Pasidalinkite trumpais filmukais (ne ilgesniais kaip 1 minutė) viešoje Facebook grupėje
@KalėdųMagijaKaunoRegione.
2. Nurodykite vietą, kurioje užfiksuotos šios akimirkos!
3. Kvieskite draugus spustelėti „patinka“ prie jūsų filmuko.
Konkursas vyksta nuo 2019 m. gruodžio 01 d. iki 2020 m. sausio 06 d.
Nugalėtojais bus skelbiami 3 dalyviai, kurių filmukai surinks daugiausia „patinka“.
I-osios vietos laimėtojui bus įteiktas AUKSINIS KADRAS 150 EUR vertės kuponas asmeninei fotosesijai Kaune.
II-os ir III-ios vietos laimėtojai bus apdovanoti Kauno regiono skanėstų rinkiniais.
SVARBU!











Filmukai turi atitikti autorių teises reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Filmuke galite naudoti
tik savo kurtą autorinę medžiagą (muziką, vaizdus ir pan.) arba autorinę medžiagą, kuriai naudoti esate
gavęs kūrėjo leidimą. Interneto svetainių, kuriose galite rasti „Creative Commons“ licencijuotos muzikos
ieškokite čia: http://creativecommons.org/legalmusicforvideos
Filmukai negali būti nepadorūs, iššaukiantys, atvirai seksualūs ar kitaip prieštaraujantys moralės
normoms, skatinantys rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.
Paprašykite leidimo. Nefotografuokite ir nefilmuokite atsitiktinių asmenų be jų sutikimo.
Nerizikuokite. Filmuodami nesukelkite pavojaus sau ir kitiems.
Filmukų skaičius neribojamas, tačiau konkurse galite laimėti tik 1 prizą.
Jei persigalvosite, savo įrašą galite bet kuriuo metu ištrinti.
Konkurso organizatoriai pasilieka teisę pašalinti bet kurį filmuką, jeigu bus nustatyta, kad konkurso
dalyvis nesilaikė konkurso sąlygų.
Dalyvaudami šiame konkurse taip pat sutinkate, kad VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra naudotų jūsų
filmukus komunikacijos tikslais.
Organizatoriai pasilieka teisę prireikus be išankstinio įspėjimo keisti konkurso prizus ir (arba) taisykles ir
sąlygas.

Konkurso organizatorius: VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra.
Informacija apie konkursą – www.krda.lt ir Facebook grupėje @KalėdųMagijaKaunoRegione.

