Konkurrencebetingelser og samtykke vedr. persondata
Konkurrencebetingelser
DM i Skolepodcast afholdes af Alinea, Skoletube og Podcast i skolen. Alle klasser fra 1.-10. klasse fra
alle skoler i Danmark, Grønland og Færøerne samt danske/skandinaviske skoler i øvrige lande kan
deltage.
Hver klasse kan indsende én podcast, som max må være 6 minutter lang. Fristen for upload og
deltagelse i konkurrencen er 1. februar 2022.
Deltagelse i konkurrencen sker ved upload af klassens bidrag til en af konkurrencens
Skoletube-kanaler. Konkurrencen har 3 kanaler - en for hver kategori. Bidraget skal afleveres i den
kanal, som tilhører den kategori, man ønsker at stille op i. For at aflevere klassens bidrag skal læreren
gå på Skoletube, trykke “Join kanal” på forsiden og tilmelde sig den respektive kanal via kanalens
invitationskode:
●
●
●

Fiktionspodcast har koden: D0B5A260
Faktionspodcast har koden: F2869198
Læringspodcast har koden: 12E1FDA9

Når klassens bidrag uploades til Skoletube og deles i kanalen, så skal podcasten være udstyret med
en titel samt lærerens navn, klassebetegnelse og skolens navn. Se eksempel her:

Når bidraget er delt i kanalen, kan bidraget kun ses af læreren og af konkurrencens dommerpanel. De
afgivne oplysninger benyttes kun til at komme i kontakt med vinderne af konkurrencen.
I konkurrencen findes vindere i tre forskellige grupper:
●
●
●

1. – 3. klasse
4. – 6. klasse
7. – 10. klasse

Udvælgelsen af vindere sker på baggrund af et fagligt panels vurdering af alle indsendte forslag.
Inden for de enkelte alderstrin kan man deltage i kategorierne:
●
●
●

Fiktionspodcast
Faktionspodcast
Læringspodcast

Der findes en vinder inden for hver kategori på hvert alderstrin. Vinderne offentliggøres på Danmarks
Læringsfestival 2022.

Særligt om persondata
Vinderne af konkurrencen kontaktes mhp. indhentning af samtykke om brug af lyd, billeder og/eller
video.
Tilladelsen omfatter i hovedsagen følgende:
Alinea og SkoleTube gives tilladelse til at gemme indsendte lydoptagelser, billeder og video digitalt
og bruge dem efterfølgende i udgivelser, markedsføring og kommunikation. Billederne kan blive
brugt i både trykte publikationer og på digitale medier, som fx sociale medier, nyhedsbreve,
hjemmeside, intranet og i faglige forløb.
Lydoptagelser, billeder og video vil kun blive brugt til det nævnte formål og vil herudover blive
behandlet som fortrolig information. Lydoptagelser, billeder og videoklip vil blive opbevaret på
Skoletubes og Alineas egne drev i Danmark og vil kun blive tilgængelige i det strengt begrænsede
omfang, som det er nødvendigt. Alinea eller Skoletube overfører ikke lydoptagelser, billeder og
video til samarbejdspartnere.

