Hvad er typisk dansk? Hvad er typisk tysk?
I forbindelse med opstarten af det nye Interreg5A-projekt kultKIT: Dansk-tyske møder gør vi et
forsøg på at opspore det typiske i den dansk-tyske grænseregionen med en fotokonkurrence.
Vi giver derfor spørgsmålet videre til dig: Hvad synes du er typisk tysk? Hvad opfatter du som
typisk dansk? Deltag i konkurrencen ved at sende os dit foto med temaet „Typisk dansk – typisk tysk i den dansk-tyske grænseregion“.
Betingelser:





Fotoet skal indeholde motiver som du synes afspejler noget typisk dansk og/eller typisk
tysk.
Fotoet skal være taget i den dansk-tyske grænseregion.
Hver deltager må indsende ét foto.
Du overdrager retten til at bruge dit foto til kultKIT-projektet.

For at deltage* sender du dit foto til kultKIT-projektet per mail til foto@kultkit.eu senest d. 11.
september 2018. I mailen skal du angive:





Titel på fotoet, som du også bruger som filnavn, og en beskrivelse det typiske ved de motiver, du har fotograferet.
Hvor du har taget fotoet.
Dit navn, adresse, alder og telefonnummer.
Det underskrevne formular vedr. fotoets ophavs- og brugerrettigheder.

Alle indsendte fotos vil blive offentliggjort på kultKIT-projektets hjemmeside og facebookside.
Vinderfotoet bliver valgt af en jury. 1., 2. og 3. pladsen vil modtage præmier og derudover udloddes en publikumspris som særpræmie. Vinderen af publikumsprisen bliver valgt ved en
afstemning på projektets facebook-side. Præmierne har en samlet værdi på 500,00 Euro.
Vinderne bliver valgt inden d. 18. september 2018 og de bliver informeret personligt umiddelbart derefter.
Præmieoverrækkelsen finder sted ved kultKIT-projektets kickoff-arrangement d. 22. september. Derefter bliver vinderne offentliggjort på facebook og projekthjemmesiden.

Målet med konkurrencen er at vi i grænseregionen får øje på det typiske, såvel det egne som
naboens på den anden side af grænsen, og derved opdager forskelle – men også ligheder – i
grænseregionen og fastholder disse i billeder. På denne måde ønsker kultKIT at synliggøre
grænseregionen med sine særpræg og øge bevidstheden om både eksistensen af og mulighederne i den dansk-tyske region.

*Deltagerbetingelser









Alle kan deltage. Dog er juryens medlemmer (og deres nære familiemedlemmer) samt
kultKIT-projektets medarbejdere udelukket fra at deltage.
Det er gratis at deltage i fotokonkurrencen.
Fotos taget i afsluttede kultKIT-mikroprojekter, må gerne indsendes.
Fotoet skal være taget i den dansk-tyske grænseregion.
Der kan udelukkende indsendes uredigerede fotos.
Hver deltager kan indsende ét foto.
Ved indsendelse af fotoet overdrager deltageren brugsretten af fotoet til projektet kultKIT:
Dansk-tyske møder.
Personer under 18 år skal fremsende en samtykkeerklæring fra forældrene.

Indsendelse af fotos skal ske senest den 11. september 2018 pr. mail til foto@kultkit.eu, inkl.
den underskrevne erklæring vedr. ophavs- og brugerrettigheder.

Ansvarsfraskrivelse og rettens vej
Das Projekt kultKIT: Dansk-tyske møder frasiger sig ethvert ansvar for de indsendte fotos og
deres indhold, samt et eventuelt retsligt efterspil.

Arrangør af fotokonkurrencen er projektet kultKIT: Dansk-tyske møder. Ansvarlig:
Næstved Kommune
kultKIT / Center for Kultur og Borgerservice
Jernbanegade 12
DK-4700 Næstved
Tel.: +45 23466032
www.kultkit.eu
Yderligere informationer: Erla Hallsteinsdóttir, ehall@naestved.dk, tel. 23466032

