
VARMT VÄLKOMMEN TILL FILMTÄVLINGEN ”MITT FRISTAD”!

Samla ihop arbetslaget, klasskompisarna, innebandygänget eller 
valfritt gäng och spela in en film. En film om ditt/ert Fristad!

Vi vill att filmen skall handla om Fristadbygden. Om ditt Fristad. 
Tillsammans med andras bidrag hoppas vi att filmerna tillsammans 
kan ge en bild av vårt Fristad. 

Alla filmer som skickas in är med i tävlingen ”Mitt Fristad”. En jury, 
utsedd av Framtid Fristad, kommer att bedöma filmerna och dela ut 
ett 1:a, 2:a och 3:e-pris. Prisutdelningen kommer att ske på Stora 
scenen i stationsparken i samband med julmarknaden i december.

Alla filmer som skickas sparas dessutom i vår bild-/filmbank, och 
utgör tillsammans med övriga inskickade bidrag ett stort 
dokumentationsprojekt över vårt Fristad.



VIKTIGA DATUM:

maj: Tävlingen startar!

15 nov.: Senaste dagen för att skicka in filmen.

19 nov.: Alla filmer offentliggörs

15-30 nov.: Juryarbete.

dec. Prisutdelning stora scenen, Fristad.

VIKTIG INFO OM INNEHÅLLET:

Tid:
Den färdiga filmen får vara hur kort som helst. Däremot har vi för tävlingen en övre gräns 
på 6 minuter för den färdiga filmen. 

Allmänt om innehållet:
Tanken är att ni ska göra en film om ert Fristad. Fristad genom just era ögon. Ett tips är 
dock att göra filmen tillräckligt bred så att även andra kan uppskatta den. Filmer som vi 
(Framtid Fristad) uppfattar som rena reklamfilmer för ngt enskilt företag eller organisation 
kommer att sorteras bort från tävlingsmomentet.

Musik:
Om du har någon musik i din film så måste den vara royaltyfri. Googla ”royaltyfri musik”, 
så hittar du många sidor som du kan ha användning för. Har du musikspår i filmen vill vi ha 
info om vilket spår det är och var info finns om att den är royaltyfri, annars kan vi inte 
använda filmen.

Medgivande:
Alla som är med i filmen måste skriva under en medgivandeblankett. Detta gäller enskilda 
personer som syns tydligt i bild och har en aktiv del i filmen. Det gäller inte ex. 
folksamlingar eller människor långt bak i bakgrunden. Saknas någon medgivandeblankett 
så kommer vi inte att kunna använda filmen. Medgivandeblankett hittar du på nästa sida.

Övrigt:

Framtid Fristad äger rätten att INTE publicera en film. Detta kommer att ske om 
ovanstående inte hålls, eller om innehållet uppfattas stötande, kränkande el.dyl.

Prisstege:
1:a pris:   3 000:- 2:a pris:   2 000:- 3:e pris:   1 000:-



MEDGIVANDEBLANKETT GÄLLANDE MEDVERKAN I FILM

Kul att du är med i en film om ”Mitt Fristad”! För att kunna publicera 
din film så behöver vi ditt medgivande för detta.

MEDGIVANDET INNEBÄR:
* Framtid Fristad får lov att använda filmen där du medverkar i, på sin hemsida och sin

bild-/filmsida på flickr.com.
* Framtid Fristad får lov att använda filmen på olika allmänna sociala medier

(ex. facebook, instagram, twitter, youtube).
* Detta medgivande gäller tills vidare.
* Du kan när som helst återkalla ditt medgivande.
* Om du som medverkar i filmen är yngre än 13 år så behöver vi både

ditt och dina vårdnadshavares medgivande.

Namn: Telefon:

……………………………………………………………………………………… ………………………………………..……..

Vårdnadshavares namn Telefon:
(om den medverkande är under 13 år)

……………………………………………………………………………………… …………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………… ………………………………………..……..

Datum: ……………………………………………..


