
Actievoorwaarden Filmwedstrijd Student en Stad 2017 
 
De filmwedstrijd voor Student & Stad is de wedstrijd waar studenten en oud-studenten 
aan mee kunnen doen door een film te maken over de studentenstad Leiden. De film 
heeft als doel om aankomend studenten te laten zien wat Leiden op het gebied van 
studenten te bieden heeft. De film is gemaakt voor de twijfelende, aankomend studenten 
zodat zij zien waarom Leiden de leukste studentenstad is waardoor ze wel voor Leiden 
moeten kiezen. Hierbij worden creativiteit en humor gewaardeerd. Om mee te doen 
dient de film ingeleverd te worden voor 21 juni 2017. De deelnemende films zullen 
tijdens een avond in Trianon op 5 juli 2017 worden vertoond waar ook de winnaar zal 
worden gekozen door een jury!  
 
Door inzending van materiaal draagt de inzender de rechten over aan de PKvV en 
andere partners van de Filmwedstrijd. 
 
De harde eisen bij het beoordelen: 

 Er wordt in de film bij voorkeur gebruik gemaakt van eigen (film)materiaal; anders 
dient voor het andere materiaal toestemming verkregen zijn; 

 Er wordt in de film geen materiaal gebruikt dat vorig jaar al is gebruikt bij de 
filmwedstrijd; 

 Er wordt in de film alleen muziek gebruikt waar toestemming voor is verkregen; 
 De film moet voor woensdag 21 juni 2017 ingeleverd worden bij de PKvV en haar 

promotiecommissie, via het volgende emailadres: filmwedstrijd.pkvv@gmail.com;  
 De tijdsduur van de film is minimaal 30 seconden en maximaal 3 minuten; 
 De kwaliteit van de film is minstens 1080p; 
 De film heeft een van de volgende bestandstype: MP4; 
 De film draait niet om alcohol of activiteiten die in het teken daarvan staan; 

 De film bevat het logo van ‘Stad van Ontdekkingen’, te vinden op de website van 
Leiden Marketing : https://www.visitleiden.nl/nl/contact/leiden-
marketing/huisstijlhandleiding .  

 

De PKvV en de promotiecommissie verzoeken deelnemers hun deelname zo vroeg 

mogelijk kenbaar te maken door te mailen naar filmwedstrijd.pkvv@gmail.com . Naar 
dit emailadres kunnen ook eventuele vragen worden gemaild.   
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