Lav en kort REKLAMEFILM for
læsning sammen med din klub, din
klasse, din førskolegruppe eller
måske dit fritidshjem, og vind en

SUPERSEJ SÆKKEPUDE
til endnu mere hyggelæsning sponsoreret af

Tilmeld jeres klasse/gruppe via din lærer eller pædagog på
www.læsefestival.de under ”Konkurrence”, og læs mere om
betingelserne. Filmen skal være færdig senest den

15. marts 2017.
Den bedste film – udvalgt af
et panel af elevrødder –
bliver offentliggjort til
læsefestivalens

afslutningsfest den
18. marts på A.P. Møller
Skolen i Slesvig

Det med småt:
Filmen må vare i max. 2 min. og skal være en reklame for læsning – hvordan I vil vise det, er der ingen
regler for. Måske vil I fortælle/vise forskellige måder at læse på, eller fortælle/vise hvorfor det er sjovt,
uhyggeligt, spændende, sejt, sørgeligt eller alt mulig andet at læse – I har frit slag. Filmen skal optages i et
af de gængse formater – enten på jeres mobiler, IPads eller også med filmkamera.
I tilmelder jer via jeres lærer eller pædagog, som angiver klassenavn eller ”gruppenavn”. I kan ikke tilmelde
jer som enkeltpersoner, men I deltager samlet med et hold, en klasse, en gruppe på fritidshjemmet, børneungdomshuse, SFO’en eller HFO’en fra en af vores institutioner i Sydslesvig.
Husk at få tilladelse til at blive filmet fra jeres forældre. Det gør I ved at udfylde ”Tilladelsesskemaet” som I
kan hente her på siden. Skemaet skal være udfyldt, hvis I vil deltage i konkurrencen, da vi jo gerne vil vise
filmen på A.P. Møller Skolen. I kan også angive, om vi må lægge den ud på vores hjemmesiden og Facebook
eller om den kun må vises til afslutningsarrangementet.
Vinderen bliver valgt blandt vores elevrødder, og så bliver den offentliggjort til afslutningsfesten, hvor
mindst en af jer skal være til stede for at modtage prisen.
Prisen er sponsoreret af Sinnerup i Flensborg, og I har selv mulighed for at vælge den farve, som I helst vil
have.
Filmen skal sendes til katrin.lass@skoleforeningen.org og være os i hænde senest onsdag den 15. marts kl
12:00.

Vi glæder os til at se jeres film.

Mange hilsner
På læsefestivalsudvalgets vegne
Katrin Lass

Erklæring om offentliggørelse af billeder, video- og/eller lydoptagelser på internettet
og til et offentligt afslutningsarrangement
I forbindelse med læsefestivalen i Sydslesvig fra den 6. til den 18. marts 2017 afholdes der er lille
filmkonkurrence, hvor klasser, fritidshjem eller førskolegrupper kan tilmelde sig. Opgaven går ud på
at lave den bedste reklamefilm for LÆSNING. Vinderfilmen bliver så vist på vores store
afslutningsarrangement på A.P. Møller Skolen den 18. marts.
Derfor har vi brug for en samtykkeerklæring fra jer forældre til de børn, som måtte indgå i filmen.
Man kan derudover også give tilladelse til, at vi må lægge filmen ud på læsefestivalens hjemmeside
og/eller på læsefestivalens Facebook-side. Det er dog ikke en betingelse for at deltage.
Vi skal gøre opmærksom på, at billeder, video- og/eller lydoptagelser på internettet kan ses,
kopieres og forandres verden over. De har på et hvert tidspunkt ret til at annullere denne
samtykkeerklæring med virkning fremover.
Tilladelse
- til at mit/vores barn må fotograferes, video- og/eller lydoptages i forbindelse med konkurrencen
”Reklamefilm i læsefestivalen 2017” og vises til afslutningsarrangementet den 18. marts 2017.
Jeg/vi er indforstået.

Jeg/vi er ikke indforstået.

- til at mit/vores barns video fra konkurrencen må lægges ud på www.læsefestival.de
Jeg/vi er indforstået.

Jeg/vi er ikke indforstået.

- til at mit/vores barns video fra konkurrencen må lægges ud på ”Læsefestival i Sydslesvig” på
FaceBook.
Jeg/vi er indforstået.

Jeg/vi er ikke indforstået.

Dato ___________
Barnets navn ________________________________________
Institution _____________________________________________

Underskrift: _____________________(forældre, hvis eleven er yngre end 18 år)
Underskrift: _____________________(forældre, hvis eleven er yngre end 18 år)
(afleveres til klasselærer/pædagog)

