Reglement & Spelregels Filmwedstrijd SVU Udenhout
Tijdschema
1. De uiterlijke inleverdatum voor films om mee te doen aan de filmwedstrijd is 30 juni
om 24:00 uur. Hierna zullen er geen inzendingen meer worden geaccepteerd.
2. De Jury zal uiterlijk een week voor de finale de finalisten bekend maken. Uiteraard
zijn alle overige filmmakers ook welkom bij de finale.
3. De deelnemers worden per email op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, volg
hiervoor ook de Wegwijzer.
4. Tijdens de finale maakt de Jury de winnaars bekend van de twee categorieën.
Doelstelling
5. SVU probeert mensen in Udenhout kennis te laten maken met het zelf filmen en
bewerken van video’s.
Eisen aan de film
6. De film mag niet langer duren dan 5 minuten
7. Films die de grenzen overschrijden van het betamelijke of die kwetsend zijn voor
anderen kunnen geweigerd worden. Neem bij twijfel contact op met de organisatie.
8. Er mag geen gebruik gemaakt worden van beeld of geluid waarvan de maker geen
rechten heeft. Al het beeld en geluid moet copyright vrij zijn.
9. Alle genres zijn toegestaan. Het maakt niet uit of het gaat om fictie, documentaire,
animatie, etc. Als de film maar aansluit bij het centrale thema.
Leeftijdscategoriën
10. De filmwedstrijd Udenhout van SVU kent twee leeftijdscategorien:
0 t/m 15 jaar
16 t/m 99 jaar
11. Wanneer een film door meerdere makers gemaakt is geldt de leeftijd van de oudste
deelnemer. Wij begrijpen dat jonge deelnemers mogelijk hulp hebben gekregen van
anderen. Neem bij twijfel contact op met de organisatie.
Aanmelden
12. Een filmer kan meedoen aan de filmwedstrijd Udenhout van SVU door een email te
sturen naar wedstrijd@stichtingvideoclubudenhout.nl. Er kan ook een envelop
worden afgegeven op het adres: van Heeswijkstraat 80 Udenhout. De email of
envelop bevat de volgende gegevens:
 De video (eventueel verstuurd via WeTransfer)
 De naam en leeftijd van de maker(s)
 Telefoonnummer en emailadres waar indien nodig contact mee opgenomen kan
worden.
 Eventuele toelichting bij de film (Mogelijk uitleg, motivatie of achtergrondinformatie)

Deelname finale
13. De maker(s) van de film zullen minimaal een week voor de desbetreffende finaledag
een bericht krijgen van de organisatie wanneer deze genomineerd is.
De Jury
14. De jury heeft ten alle tijden het recht een film uit de competitie te halen. Zij zullen
hier, indien gewenst een verklaring voor afleggen maar gaan hierover niet in
discussie.
15. De Jury zal beoordelen op:
 Originaliteit van het idee en gebruikte technieken
 Gebruik van de camera, regie, montage, e.d.
Prijzen
16. De Deelnemers die per categorie door de jury worden verkozen tot winnaar zullen
een actioncam winnen.
Rechten en Plichten
17. Bij deelname aan de filmwedstrijd Udenhout van SVU garandeert u:
dat u de volledig (auteurs)rechthebbende bent op de film of de noodzakelijke gebruikrechten
bezit voor het aanmelden van de film;
dat de film geen inbreuk maakt op enig recht van een derde;
dat u op geen enkele wijze, door beloning of door bedreiging, de beoordelingscommissie of
de jury heeft geprobeerd te beïnvloeden. Dit leidt onherroepelijk tot diskwalificatie.
18. U vrijwaart tevens SVU voor alle aanspraken van derden die inhouden dat (de
vertoning van) uw film inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van die
derde, en u stelt beiden volledig schadeloos voor de eventueel daarmee
samenhangende negatieve financiële gevolgen.
19. Het eigendom van de film blijft bij de makers.
20. SVU is niet aansprakelijk voor het handelen van individuele deelnemers.
Diskwalificatie
21. SVU heeft het recht om een ingezonden film te diskwalificeren indien zij op grond
van redelijke argumenten het vermoeden heeft dat de film inbreuk maakt op de
rechten van derden, in strijd is met het reglement of dat vertoning van de film
anderszins schadelijk is voor de filmwedstrijd. Indien SVU dit besluit wordt dit
telefonisch of per email aan de filmmaker gemeld.

Algemeen
22. Deelname aan filmwedstrijd Udenhout van SVU impliceert aanvaarding zonder
restricties van dit reglement en van tussentijdse beslissingen van de SVU
organisatie.

