Konkurrencebetingelser for
GF Fondens Filmkonkurrence
Generelt om konkurrencen
Deltagelse i GF Fondens Filmkonkurrence handler om at fremme trafiksikkerheden blandt unge via
film skabt af elever i 7. og 8. klasse. Vinderne af GF Fondens Filmkonkurrence bliver fundet medio
maj 2020.
Når vinderne er fundet og de har fået overrakt præmierne, offentliggøres vinderne på
www.gftrafiksikker.dk. Vinderne offentliggøres senest medio juni 2020.
Sådan deltager man
Som klasse kan I tilmelde jer her på hjemmesiden. Når I har tilmeldt jer og modtaget en bekræftelse,
kan I starte jeres projekt, hvortil I bl.a. kan downloade relevant undervisningsmateriale på
www.gftrafiksikker.dk/gf-fondens-filmkonkurrence.
Sådan stemmer man
Når filmen er klar, uploades den via www.gftrafiksikker.dk. Herefter gælder det om at skaffe så
mange stemmer som muligt til jeres film. Man kan stemme i perioden 13. april til 26. april 2020.
Man stemmer via www.gftrafiksikker.dk/gf-fondens-filmkonkurrence ved at trykke ”stem” ved sin
favoritfilm, hvorefter man skal registrere sig med navn og e-mail. Disse informationer videregives
ikke og vil ikke efterfølgende blive brugt i markedsføringsmæssig sammenhæng.
Man stemmer dermed ikke ved at ”like” en film på GF Fondens YouTube-kanal. Kun stemmer via
hjemmesiden tæller i konkurrencen.
Hvordan findes vinderen
Når stemmeperioden er slut d. 26. april 2020, går de 10 film, som har opnået flest stemmer, videre til
et udvalgt dommerpanel. Samtidig udvælges to wildcard-film, som også sendes videre til dommerpanelet. Disse to wildcard-film udvælges af GF Fonden selv på baggrund af indhold, kreativitet og
tilgang til problemstillingen: ”Overskud til hinanden i trafikken - gør de 10 farligste år mere sikre for dig
og for andre”
Dommerpanelet består af:
- En trafikekspert fra virksomheden Trafik i Børnehøjde
- En dansklærer fra virksomheden Trafik i Børnehøjde
- En konsulent fra GF Fonden.
Dommerpanelet finder i fællesskab vinderne af 1., 2. og 3. pladsen samt specialprisen. Præmierne består af
5.000 kr. til førstepladsen, 3.000 kr. til andenpladsen, 1.000 kr. til tredjepladsen og til specialprisen er der
biografbilletter til hele klasse. Præmiepengene gives til klassekassen – ikke til enkeltpersoner. Vinderne
bliver informeret enten telefonisk eller på e-mail senest d. 1. juni 2020. Vinderne skal være indstillet på, at
filmen samt skolens navn og klassetrin bliver offentliggjort på www.trafiksikker.dk, og efterfølgende brugt i
presse- og informationsmateriale.

Vilkår og betingelser
Det filmmateriale I producerer og lægger op, vil udelukkende ligge på GF Fondens hjemmeside og vores
YouTube-kanal. GF Fonden forbeholder sig ret til at bruge materialet efterfølgende. Uploades materiale
som er krænkende, fjernes dette med det samme af GF Fonden og vil ikke indgå i konkurrencen.
Samtykke
Deltagere i filmkonkurrencen står selv til ansvar for at indsamle samtykke fra medvirkende personer i
filmmaterialet. Såfremt personer optræder, så de kan identificeres, skal der gives samtykke og deltagerne
skal informeres om, hvad optagelserne skal bruges til.
I kan læse mere om GF Fondens behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik:
www.gftrafiksikker.dk/gf-fonden/persondata
Når man deltager i konkurrencen, registrerer vi den kontaktansvarliges navn og kontaktoplysninger.
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt og slettes efter konkurrencens udløb.
Musik
Det er skolens/klassens ansvar, at der kun benyttes musik, man har rettighed til at bruge. GF Fonden
forbeholder sig ret til at afvise film, hvor der ikke er brugt rettighedsfri musik. GF Fonden fraskriver sig
ethvert ansvar i forbindelse med brug af musik, som man ikke har rettighed til at bruge.
Upload af film
Man skal være 18 år for at uploade en film på hjemmesiden. Derfor anbefaler vi, at det er klassens
lærer, som håndterer tilmelding og upload til konkurrencen. Hvis man ikke er 18 år, skal man have
forældre/værge til at give samtykke til, at man må deltage og uploade film.
Generelt
GF Fonden forbeholder sig ret til ikke at udlevere præmien, hvis deltagerne ikke opfylder
konkurrencebetingelserne.
GF Fonden forbeholder sig ret til når som helst at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen
(inklusive præmier), hvis der er nogen grund til, at konkurrencen ikke kan gennemføres som
beskrevet.
GF Fonden kan tilpasse konkurrencebetingelserne løbende.
GF Fonden kan ikke garantere at indholdet i konkurrencen samt undervisningsmaterialet er fejlfrit,
men bestræber sig på, at alt indhold til enhver tid er opdateret og retvisende. Dette gælder også
faktuelle fejl i de uploadede film.
I tilfælde af trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer, undervisningsmateriale m.m.
fraskriver GF Fonden sig ansvaret.
Brugere mistænkt for snyd vil blive udelukket fra konkurrencen og kan ikke gøre krav på præmien.
Personer ansat i GF Fonden og disses husstandsmedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen.

