Videowedstrijd voorwaarden
Voor een video wedstrijd zijn een aantal punten
anders dan bij een reguliere wedstrijd. Voor alle
andere punten is het huidige wedstrijdreglement van
toepassing.

Aanleveren van video’s














De deelnemer stuurt de video naar de organisatie via Wetransfer
Voor het insturen van de video geldt een termijn van twee weken.
De instuur termijn wordt minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de video, het beeld en geluid moet van goede
kwaliteit zijn om voor de jury te beoordelen. Indien men twijfelt over de kwaliteit van de video kan je tot 1
week voor einde instuur termijn je video laten beoordelen. Waarna je nog kans hebt tot einde instuur
termijn om een gewijzigde video in te sturen. Deze beoordeling en wijziging is enkel mogelijk na overleg met
de organisatie.
Wanneer de video niet van voldoende kwaliteit is kan de video niet worden beoordeeld en krijgt de
deelnemer geen score.
Per inschrijving kan er maar 1 video gestuurd worden. Een op eigen initiatief en zonder overleg gestuurde
extra video wordt niet meegenomen ter beoordeling.
De opname wordt in 1 keer gemaakt, er mag niet geknipt en geplakt worden.
De opname wordt vanuit 1 beeld gemaakt, de camera mag mee draaien met de routine maar de ring
afscheiding moet ten alle tijden te zien zijn in het beeld, zo kan ook het ringgebruik goed beoordeeld
worden.
Muziek moet in de opname zijn, deze mag er niet achteraf onder worden geplakt.
Het kan handig zijn de camera hoger te plaatsen, door bijv. de filmer op een ladder of verhoging te laten
staan.
De ringafmeting is 10 x 15 meter.
OPTIE: Als aanvulling op de video kan men 1 foto met een close-up van het kostuum en props naar de
organisatie gestuurd te worden. Deze wordt in hetzelfde Wetransfer bericht meegestuurd.
Dit is GEEN verplichting

Beoordeling





Beoordeling van de routine vindt plaats binnen 3 weken na de sluiting van de instuurtermijn.
Binnen 4 weken na sluiting van de instuurtermijn worden de uitslagen aan de deelnemers bekend gemaakt
Scoreformulieren worden digitaal naar de deelnemers verstuurd. Optioneel is ook nog per post opsturen.
De prijzen en pp’s worden opgestuurd. Indien voor deze verzending een derde partij betrokken is wordt er
conform de AVG regels extra toestemming gevraagd voor het doorgeven van post-adres gegevens aan de
derde partij

Deze extra voorwaarden zijn opgesteld in overleg met het bestuur van de NDDB.

