
         
     
     
   
 

HUR SER DEN CIRKULÄRA EKONOMIN UT? REGLER FÖR KORTFILMSTÄVLINGEN 

 
1. Arrangör:  

Jubileumsfonden för Finlands självständighet (nedan "Sitra"), Östersjögatan 11–13, PB 160, 00181 

Helsingfors. Mer information om tävlingen kan begäras per e-post på adressen 

kiertotalousnakyvaksi@sitra.fi 

 

2. Behörighet att delta:  

Alla niondeklassister i den grundläggande utbildningen i Finland kan delta i tävlingen.  

Eleverna ska delta i tävlingen i grupper om 3–5 elever.  

Deltagande i tävlingen förutsätter att varje vårdnadshavare av en minderårig deltagare har 

undertecknat en samtyckesblankett. Föräldern får blanketten via Wilma. De undertecknade 

samtyckesblanketterna ska skickas in elektroniskt, t.ex. fotade eller skannade, med e-post 

tillsammans med videon. Blanketten för samtycke finns här. 

 

3. Tävlingstid:  

Tävlingen startar 3.10.2016 kl. 9.00 och slutar 3.11.2016 kl. 16.00. 

 

4. Deltagande i tävlingen:  

De grupper som deltar i tävlingen ska filma en högst två minuter lång film om ämnet Hur ser den 

cirkulära ekonomin ut?  

Videon ska filmas med telefonens kamera och vara högst 2 min. lång. 

Filmat material får redigeras.  

Allt material som visas på videon ska vara framtaget av deltagarna. Bildmaterial, text eller annat 

material som är underställt en tredje parts upphovsrätt får inte användas i videon.  

Musik får inte alls användas i videon. Användning av egenhändigt producerade ljud är emellertid 

tillåten. 

En grupp kan delta i tävlingen endast med en video. 

 
5. Inlämnande av videon 

Videorna ska skickas per e-post till Sitra: kiertotalousnakyvaksi@sitra.fi senast 3.11.2016 kl. 16.00. 
Ange tävlingsgruppens namn i rubrikfältet på e-postmeddelandet. 
Föräldrarnas samtycke till att eleverna deltar i tävlingen ska bifogas varje video. Blanketten för 
samtycke finns här. 
Ange kontaktuppgifterna till gruppens kontaktperson, lärarens kontaktuppgifter och skola i 
meddelandefältet. 
Videor och samtyckesblanketter bör namnges så att gruppens namn framgår av filnamnet: Gruppens 
namn_videons namn och Gruppens namn_ Milla Modell. 
 

6. Immateriella rättigheter: 

 

De belönade deltagarna ger Sitra rätt att använda videorna utan vederlag. Med Sitras användningsrätt 
avses rätten att visa videorna på olika evenemang samt på annat icke-kommersiellt sätt utnyttja 
videorna i sin egen verksamhet.  
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Sitra har rätt att visa de belönade gruppernas videor bland annat på evenemangen Meidän 
viikonloppu på Helsingfors Mässcentrum 11.11.2016 och World Circular Economy Forum 2017 på 
Finlandiahuset i Helsingfors 5–6.6.2017. 
 
För tydlighetens skull konstateras att Sitra strävar efter att från tävlingen utesluta sådana videor som 
eventuellt innehåller material som kränker en tredje parts immateriella rättigheter. Om det trots detta 
skulle hända att upphovsrättsliga eller andra immateriellrättsliga krav riktas till Sitra i anslutning till en 
video som deltar i tävlingen, är deltagarnas vårdnadshavare skyldiga att på egen bekostnad bemöta 
dessa krav.  
 

7. Annat: 

I egenskap av tävlingsarrangör har Sitra rätt att utesluta olämpliga videor från tävlingen. Arrangören 

har rätt att ändra tävlingsreglerna under tävlingens gång eller avbryta tävlingen. Ändringar publiceras 

på tävlingens webbplats. Tävlingsdeltagarna är skyldiga att följa tävlingens webbplats med tanke på 

eventuella ändringar.  

 


