MTÜ AUH videokonkurss „TRIKIKAS 2021“
1. Videokonkursi teemaks on lemmikloomade trikivõistlus „TRIKIKAS 2021“.
2. Videokonkursile saadetavad videod kujutavad endast lemmikloomadena peetavate
loomade (k.a. varjupaigast võetud) trikisooritusi.
3. Konkursil võivad osaleda kõik inimesed, välja arvatud MTÜ AUH liikmed ja Tartu
Koduta Loomade Varjupaiga töötajad.
4. Iga osaleja võib võistlusele esitada piiramatu arvu videoid, kuid peab meeles pidama,
et iga esitatud video eest tuleb tasuda ka osalustasu. Üks trikk = üks video = üks
osalustasu.
5. Osalemiseks

tuleb

kõigepealt

täita

vorm

aadressil

https://forms.gle/Tskpr15co5x872p7A
6. Vormi täitmise ja esitamise järel tuleb osaleja tasuda osalustasu(d) MTÜ AUH kontole
– SEB EE861010220094983013 või SWEDBANK EE042200221044497759.
7. NB! Osaleja, kes on noorem kui 14 eluaastat, peab edastama lapsevanema
digiallkirjastatud ning vabas vormis kirjutatud loa e-maili aadressile info@auh-auh.ee
8. Osalustasu laekumise järel (24 tunni jooksul) edastatakse osaleja e-maili aadressile
osalusnumber ning täpsemad juhised video üleslaadimiseks. Video üleslaadimine ei
eelda konto loomist.
9. MTÜ AUH ei sea videole kestvuspiirangut, kuid video esitaja peab tagama, et videos
oleks esitatav trikk selgelt tuvastatav. Video kvaliteet peab olema vähemalt rahuldav.
10. Video ei tohi olla liigselt töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvi
korrektsioon ning teravustamine.
11. Videofail peab olema formaadis, mis on toetatud enamike videoesitusprogrammide
poolt.
12. Video fail ei tohi olla suurem kui 10 GB.
13. Korraldajatel on õigus tasuta ja ilma täiendavat nõusolekut küsimata kasutada
konkursile esitatud videoid konkursist teavitavatel ja edendavatel või MTÜd AUH
reklaamivatel või loomakaitset propageerivatel eesmärkidel koos autori nime
äratoomisega. Valik videokonkursile saadetud videoid lisatakse MTÜ AUH
Facebook’i lehele.
14. Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus reeglite täpsustamiseks ja
täiendamiseks.
15. Videote esitamise viimane tähtaeg on 31. mai 2021.a.

16. Video esitaja kontaktandmed tuleb lisada samal leheküljel märgitud ankeeti
17. Video esitamisega kinnitab esitaja, et omab kõiki videoga seotud autoriõigusi ning
videos kujutatud lemmikloom kuulub talle.
18. Trikivõistluse tulemused avaldatakse hiljemalt 10. juunil 2021.a MTÜ AUH
koduleheküljel www.viimindkoju.ee ning MTÜ AUH Facebook’i lehel.
19. Trikivõistluse

võitjad

selgitab

välja

neljaliikmeline

žürii,

mis

koosneb

professionaalsetest koeratreeneritest.

Küsimuste korral kirjuta meile aadressil info@auh-auh.ee

