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KÆRE BØRN, FORÆLDRE OG PÆDAGOGER,
Ramasjang redder bierne, og vi har brug for JERES hjælp!
I foråret 2018 laver vi seks store støtteshows på Ramasjang, hvor
alle Danmarks børn kan hjælpe bierne ved at plante blomster.
Hvis I sår blomsterfrø, så bliver I Ramasjang-Reddere.
Vi vil rigtig gerne høre om det, hvis I planter blomster – måske
endda på en sjov måde. I kan sende os en mail med billeder eller
en video af børnene, der planter til: bierne@dr.dk.
Skriv gerne lidt om, hvad børnene har gjort og husk navn, alder og
telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med jer.
I hvert program kårer vi også ugens ”Ramasjang-Redder” blandt alle
de skønne børn, der har sendt billeder eller videoer ind til os med,
hvad de har gjort for at hjælpe bierne. Hvert sået frø tæller.
NB.
Se vedhæftede dokument i forhold
til rettigheder af indsendte video og billeder.
Første show bliver sendt 30. marts,
men I må meget gerne allerede nu
sende billeder og videoer ind!

De bedste bihilsner fra
Ramasjang Redder – redaktionen.
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REGLER FOR DELTAGELSE I
RAMASJANG REDDER BIERNE
Ramasjang redder bierne foregår i perioden uge 12 –19 foråret 2018.
•

Hvis DR udvælger dit billede/video, opnår DR vederlagsfrit alle rettigheder
til alene eller i samarbejde med andre at anvende billedet/videoen på alle
måder og ved hjælp af alle nuværende og fremtidige tekniske metoder og
på alle nuværende og fremtidige platforme. Som ikke udtømmende eksempler kan nævnes udsendelse via tv, anvendelse på DR’s hjemmeside og på
tredjemandsplatforme, som fx Facebook og Instagram.

•

DR har ret til at foretage nødvendige tekniske ændringer og tilpasninger af
de tilsendte billeder/videoer.

•

Ved at deltage i Ramasjang redder bierne, indestår du for, at det indsendte
bidrag ikke krænker andres rettigheder, herunder men ikke begrænset til
andres ophavsrettigheder, således at ingen kan gøre retlige krav gældende
med hensyn til sådanne rettigheder over for DR. Du kan læse mere om
ophavsretsloven her: http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/

•

Du indestår endvidere for, at du har fået samtykke fra samtlige de personer,
som er på billedet/videoen, til DR’s ovennævnte anvendelse af billedet/
videoen. Hvis det er børn og unge (under 18 år), som er afbilledet, skal du
have samtykke fra forældremyndighedsindehaverne.

•

Du friholder DR for ethvert berettiget krav (herunder rimelige advokatomkostninger, sagsomkostninger mv.) fra tredjemand i forbindelse med DR’s brug af
de indsendte billeder/videoer, medmindre et sådant krav skyldes DRs forhold.

•

Ved at sende dit billede/video til DR accepterer du, at DR indsamler, benytter,
opbevarer og på anden måde behandler dine personlige oplysninger i det
omfang, som er nødvendigt for at kunne kontakte dig, hvis dit bidrag bliver
udvalgt. DR sletter alle personoplysninger, når DR ikke længere har behov
for at være i besiddelse af disse.
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