Reglement videowedstrijd ‘Woonvisie Houten 2025’
“Hoe woon jij over 10 jaar?“
1) Film/video
a. Maak een verbeelding van je woonsituatie over 10 jaar. Het gaat hierbij om de
persoonlijke opvatting van de deelnemer aan de wedstrijd.
b. De vorm is vrij (minidocu, interview, instructable, animatie, kleur, zwart/wit...)
c. De filmpjes worden gepubliceerd op de websites van Omroep Houten en gemeente
Houten (www.omroephouten.nl en www.houten.nl ). Een selectie van de filmpjes wordt
gebruikt door Omroep Houten voor een compilatiefilm en/of door de gemeente Houten
binnen het project ‘Woonvisie Houten 2025’.
2) Deelname
a. Iedereen kan deelnemen van jong tot oud, van amateur tot professional
b. Juryleden en mensen die direct bij de organisatie van de videowedstrijd betrokken zijn,
dingen niet mee naar de prijzen.
3) Inzendingen
a. Stuur je video (maximaal 2 minuten) met www.wetransfer.com
naar videowedstrijd@omroephouten.nl onder vermelding van naam, emailadres,
telefoonnummer en leeftijd
b. Iedere deelnemer mag maximaal 2 video’s insturen.
c. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verloren of
beschadigde zendingen of technische problemen tijdens het openen van digitale bestanden,
waardoor de inzending niet mee kan dingen naar de prijzen.
4) Jury
a. De filmpjes worden beoordeeld door jury* met deskundigen uit de sector wonen en
video/film.
b. De beslissing van de jury is onherroepelijk. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd.
5) Criteria voor beoordeling
Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria:






inhoud/visie: wat is het verhaal, de boodschap in de video?
originaliteit (hoe origineel is het geschetste toekomstbeeld)
creativiteit (hoe creatief is de vorm waarin het filmpje is gegoten)
Is het beeld typisch Houtens (zou het goed passen in Houten)
filmtechniek en montage

6) Prijzen & prijsuitreiking
a. Er zijn 2 prijzen: cadeaubonnen ter waarde van € 150. Een voor de leeftijdscategorie tot 18
jaar en één voor de categorie 18 jaar ouder.
b. De winnaars worden tijdens het woondebat op 28 oktober bekendgemaakt. De
deelnemers worden hiervoor uitgenodigd.
7) Wedstrijdtermijn
a. Alle inzendingen dienen uiterlijk op 15 oktober 2015 binnen te zijn bij Omroep Houten.
b. Alleen volledige inzendingen, zoals omschreven onder punt 3, dingen mee naar een prijs.
8) Auteursrecht en gebruik filmpjes
a. Het auteursrecht van de ingeleverde video’s blijft bij de indiener. Deelnemers aan de
wedstrijd vrijwaren de organisatie voor aanspraken in het kader van beeldrecht en
portretrecht. De filmpjes mogen door Omroep Houten en de gemeente Houten vrij worden
gebruikt met naamsvermelding van de filmer. Er worden geen kosten vergoed aan de
inzenders van de filmpjes voor bovengenoemd gebruik.
b. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor het schenden van de
auteursrechten op de ingezonden werken door derden.
9) Overige bepalingen
a. Het ingezonden materiaal wordt niet teruggestuurd en blijft eigendom van Omroep
Houten.
b. Filmpjes die niet binnen het kader van de wedstrijd passen kunnen zonder opgaaf van
reden verwijderd worden. Ook als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende film
zonder opgaaf van reden uit de wedstrijd gehaald worden.
c. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan (deelname aan) deze wedstrijd, publicaties
op de website of externe uitingen.
d. De deelnemers vrijwaren de organisatie van elke vorm van aanspraak of verantwoording
voortkomende uit publicatie van de inzending.
e. Door inzending van een filmpje verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de
volledige inhoud van het wedstrijdreglement en zich te voegen naar zowel dit reglement en
naar eventuele aanvullende aanwijzingen van de organisatie.
f. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Over de
beslissingsinhoud is geen discussie mogelijk.
10) Organisatie
a. Omroep Houten organiseert deze videowedstrijd in het kader van het project ‘Woonvisie
Houten 2025’
* De jury bestaat uit:






Lisanne den Boestert, filmmaker, video editor
Karin Christof, adviseur Architectuur Centrum Makeblijde
Dick v.d. Merwe, directeur architectenbureau van den Berg Houten (ontwerper van
o.a. Cultuurhuis Schoneveld)
Frans-Jozef Snoeks, directeur woningstichting Viveste
Ger Kroes, coördinatie videowedstrijd en juryvoorzitter (voorzitter Omroep Houten)

