Afsendelses vejledning
De ﬁler som overføres/sendes er følgende:
o Dit værk (Film, lys eller billede)
o Et udfyld skema
o Bekræ@else for studieakAvitet, hvis du er over 20 år.

Alle disse 3 ﬁler sendes samlet
gennem ’wetransfer’
Sendes Al:
unamm400@gmail.com

I følgende sider kan du ﬁnde vejledninger ?l:
-udfyldning af skemaet, -anskaﬀelse af bekræGelse ogindleveringsprocessen

Dit værk
For at deltage i konkurrencen har du enten udarbejdet et:

Film eller ligne
•
•

Med max varighed på 10 minuLer.
Konvertere ﬁlen Al mp4 (for at sikre at vi kan gennemse ﬁlmen)

Lyd eller ligne
•
•

Med max varighed på 10 minuLer
Konvertere ﬁlen Al mp3 (for at sikre at vi kan høre lyden)

Billede eller ligne
•

Konverteret Al jpeg eller Al ?if, eller gemt som pdf
(for at sikre at vi kan åbne dokumentet)

Udfyld skemaet
Du ﬁnder skemaet på hjemmesiden:

Du skrive Atlen på din værk
i feltet her.

OBS:
Indsendelse sker gennem Wetransfer
Sendes til: unamm400@gmail.com

UDFYLDNINGSSKEMA
Projektets titel

Deltagerens oplysninger
Navn

Udfylder alle oplysninger om dig
selv.

E-mail

Adresse

Telefon/Mobil nr.:

Postnummer

By / Bygd

Filens format (Sæt X i de rette felter)
Film

Lyd

mp4

mp3

Længden af den indleveret film eller lyd må
max. vare 10 min.

Billed
jpeg

tiff

SæLer X i de reLe felter som din
værk repræsenter.

pdf

Uddannelsesstedet
Navnet på gymnasium

Der er vedhæftet bekræftelse af studieaktivitet

Underskrift
Dato

Deltagerens underskrift

Nunatta Katesugaasivia Allagaateqarfialu
Vedr. konkurrencen: 400 år efter, Grønland 2121
År 2021 (fra 1. januar til og med 31. maj)

Hvis du er over 20 år:
Skrive uddannelsesstedet,
som du går i. Og bekræ@e at
du er studieakAv.

Du skriver dato og underskriver
dokumentet.

- Hvis du er over 20 år -

Bekræ@else for
studieakAvitet
Du tager kontakt i den kontor som du går på skole i, og skaﬀer et
dokumentaAon for at du er studieakAv.

Indlevering
Du overfører således:

1. Gennem vores hjemmeside
sender du dit værk, ved at
- trykke på ’send with WeTransfer’

2.
1. Tilføjer ﬁler ind, ved at trykke der hvor pilen peger.

3. Og klikke på de ﬁler som skal vedhæ@es, som er:
–
–
–

Dit værk
Den udfyldte skema
Din dokumentaAon for studieakAvitet

4. Se e@er om alle ﬁlerne er vedhæ@et

5. Skriv mailen:
unamm400@gmail.com

6. Og skriv dit eget mail

7. og overføre

8. Bekræ@elseskoden indtastes, som er
sendt Al dit mail.

9. Nu har du overført og deltager nu i konkurrencen!

