
  

  

 
 
 

 

 
“Meksiko ja Suomi yhdessä ympäristön puolesta” 

Videokilpailu 
 

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan sekä Meksikon ja Suomen diplomaattisuhteiden  
80-vuotisjuhlan kunniaksi Meksikon Suomen-suurlähetystö järjestää videokilpailun,  

jonka aiheena on ympäristönsuojelu. 
 

SÄÄNNÖT 

 

1. KUKA VOI OSALLISTUA? 
 Suomalaisten yläkoulujen oppilaat (12–15-vuotiaat). 
 Kilpailuun voi osallistua vain yksin. 

 

2. AIHEALUEET 
 Kilpailuvideoiden tulee esitellä ehdotus siitä, miten Meksiko ja Suomi voisivat tehdä yhteistyötä 

ympäristön suojelemiseksi tai parantamiseksi. 
 Esimerkkiaiheita: vesi, saastuminen, kierrätys, puhdas energia, yhteisöllinen osallistuminen, 

cleantech, metsätalous, kestävä kehitys, yms.  
 

3. TEKNISET VAATIMUKSET 
 Maksimipituus 3 minuuttia; minimipituus 1 minuutti. Rajoista poikkeavia videoita ei oteta kilpailuun.  
 Tiedostomuoto: mp4, mov, avi, mpeg, mpeg4, mpg, asf, dat, divx, f4v, flv, m4v, mod, mpe ja muut 

yleiset videoformaatit. 
 Kieli: englanti. Videon kielenä voi olla myös espanja tai suomi, mutta tällöin siinä on oltava tekstitys 

englanniksi. 
 Videot voi kuvata puhelimella (vaakakuva) ja/tai kameralla.  

 

4. VIDEOIDEN LÄHETTÄMINEN 
 MÄÄRÄAIKA: sunnuntai 9. huhtikuuta 2017 klo 17 (Suomen aikaa). 
 Videot tulee lähettää Dropbox-linkkinä osoitteeseen mexican.embassy@kolumbus.fi 
 Lähetä videon mukana myös liitteenä oleva osallistumislomake. 
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5.  
5. RAATI JA ARVIOINTI 
 
Videot arvioi raati, jonka jäseninä on Meksikon Suomen-suurlähettiläs ja edustajat Meksikon 
ulkoministeriöstä sekä Suomen ja Meksikon ympäristöministeriöistä. 
 
Arvioinnissa kiinnitetään erityishuomiota siihen, kertooko video selkeän ja ympäristötietoisuutta 
vahvistavan tarinan, joka kannustaa muutokseen ja toimintaan. Myös innovatiivisuutta ja 
omaperäisyyttä arvostetaan erityisesti. 
 
Kilpailun voittajat julistetaan tiistaina 2. toukokuuta 2017. 
 
 

          PALKINNOT 

1. sija: DJI Phantom 4K -kuvauskopteri (tai vastaava) ja kunniakirja 

2. sija: Samsung Galaxy Tab A -tabletti (tai vastaava) ja kunniakirja 

3. sija: Action-kamera/videoeditointiohjelma ja kunniakirja 

Palkitut videot esitetään Meksikon Suomen-suurlähetystön juhlatilaisuudessa Suomen itsenäisyyden 100-

vuotisjuhlan ja Meksikon ja Suomen diplomaattisuhteiden 80-vuotisjuhlan kunniaksi. 

Kaikki osallistujat saavat todistuksen osallistumisesta kilpailuun. 

HUOMIOITA 

 Lähettämällä videon kilpailun, myönnät Meksikon Suomen-suurlähetystölle oikeudet esittää videon 

ja käyttää sitä ei-kaupallisiin tarkoituksiin. 

 Ongelmatapauksissa, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä, Meksikon Suomen-suurlähetystö 

tekee tarvittavat päätökset tapauskohtaisen harkinnan jälkeen. 

 Kilpailuun ei hyväksytä videoita, joiden sisältö on syrjivää tai vihaa, pelkoa tai laittomuuksia 

lietsovaa. 

 Videoiden tulee olla alkuperäistuotoksia, ja ne eivät saa olla osallistuneet muihin kilpailuihin.  

 Osallistujan tulee täyttää lomake, jolla hän vahvistaa olevansa videon ainoa tekijä/ohjaaja/tuottaja 

ja ettei videon sisältö ole millään tapaa kiistanalaista (liitteenä). 

 Plagiointi on ehdottomasti kielletty. 

 Aiheesta poikkeavia tai kilpailuajan ulkopuolella lähetettyjä videoita ei hyväksytä kilpailuun. 

Lisätietoa kilpailusta: mexican.embassy@kolumbus.fi 
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