TÄVLINGEN KULTURMILJÖSKAPARNA 2017 "TILSAMMANS I NATUREN"
ANVISNINGAR FÖR ATT LADDA UPP TÄVLINGSBIDRAGET PÅ WEBBPLATSEN
WWW.EUROPEANHERITAGEDAYS.COM
Den internationella webbplatsen www.europeaheritagedays.com är lätt att använda. I bästa fall tar det
bara ett par minuter att lägga upp tävlingsbidraget på webbplatsen. Eftersom det kan ta ett par dagar innan
användarkoderna registreras på webbplatsen ber vi dig begära inloggningsuppgifter i god tid före
tävlingstiden löper ut. På adressen erp@kotiseutuliitto.fi kan du vid behov få råd.
Begär inloggning
När du anmäler tävlingsbidraget ska du begära användarkoder till webbplatsen genom att klicka på
knappen "Register" längst upp till höger på sidan.

I det fönster som öppnas skriver du in de egna uppgifterna. Vanliga användare ska välja "Local" för
"Coordinator level".

Logga in
När användarkoderna har registrerats loggar du in på webbplatsen genom att klicka på knappen "Login"
längst upp till höger på sidan.

Profilsida
Efter inloggningen öppnas användarens profilsida. Börja skapa tävlingsbidraget genom att klicka på
knappen "Add new event" till höger på sidan.

Basuppgifter om tävlingsbidraget (Step 1. Basic Details)
Skriv in uppgifter om tävlingsbidraget. Klicka på "Next" för att gå vidare till följande flik. Saknas någon
obligatorisk uppgift på blanketten visas ett meddelande i en ruta högst upp på sidan. Flikarna 1, 2 och 3 är
obligatoriska, på de övriga kan man lägga in frivillig information. På den sista fliken publiceras bidraget.
På den första fliken skriver ni in basuppgifter om tävlingsbidraget. Vi rekommenderar att ni skriver rubriken
för bidraget och en kort beskrivning av bidraget på engelska. Övrigt textinnehåll i bidraget får ges på det
egna modersmålet. Början på rubriken är densamma för samtliga deltagare och skrivs enligt följande
modell: Cultural Heritage -makers 2017, orten och tävlingsbidragets namn.
Namnet ("Name") kan vara samma som namnet på er grupp (t.ex. Aavaranta Elementary School). Innan ni
laddar upp tävlingsbidraget på www.europeanheritagedays.com bör ni alltså kontrollera att ingen från er
ort har lagt upp ett tävlingsbidrag med samma namn på webbplatsen. Till exempel en 4H-klubb från Aitola
rubricerar sitt bidrag med titeln
a) Cultural Heritage-makers 2016, Aitola, " Vårt favoritlandskap"
b) Cultural Heritage makers 2016, Aitola, "4-H club"
Som startdatum kan anges t.ex. den dag då bidraget laddades upp och som slutdatum 28.2.2018.
Ladda upp logotypen för ert tävlingsbidrag genom att i rullgardinsmenyn bredvid "File" välja "Upload" och
söka fram bilden bland de egna dokumenten. Bilden kan ha filformatet .jpg- eller .png. Om tävlingsbidraget
är en video kan ni här ladda upp exempelvis en stillbild från videon. Vi rekommenderar att ni laddar upp
eventuella videor först på flik nummer 3.

I fältet "Address" skriver ni in t.ex. skolans adress eller enbart orten, stadsdelen eller byn.
I fältet "Description" ska ni i korthet presentera tävlingsbidraget. Inled presentationen med följande
mening: “This documentation is our contribution to Cultural Heritage-makers 2017 competition in Finland”.
Fortsätt sedan presentationen på finska, svenska eller engelska genom att kort beskriva
• hur ni valde den plats ni presenterar
• hur ni genomförde tävlingsbidraget och vem ni samarbetade med
• vad ni lärde er när ni utarbetade presentationen

Tävlingsbidragets kategori (1. Basic Details)
Vid "Categories" i den nedre delen av blanketten väljer ni "Heritage education". Gå vidare till följande flik
genom att klicka på "Next". Saknas någon obligatorisk uppgift på blanketten visas ett meddelande i en ruta
högst upp på sidan.

Placera tävlingsbidraget på kartan (2. Location)
Placera tävlingsbidraget på kartan genom att välja rätt ställe på kartan. Ni kan använda sökrutan längst upp
till höger och skriva in adressen eller orten. Ni kan när som helst gå tillbaka och ändra det valda geografiska
läget.

Ladda upp övrigt material till tävlingsbidraget (3. Media)
Material till tävlingsbidraget kan laddas upp som text-, bild- eller videofiler. Ni kan också foga externa
länkar till bidraget. Bild- och videomaterial kan laddas upp i filformaten .jpg, .png och .mp4. Också .pdfformatet går bra. Den maximala storleken är 50 MB per fil.

Gästboken (4. Visitor book)
I gästboken kan ni lägga in information t.ex. om er plats eller om sådant som ni brukar göra där
tillsammans. Det är frivilligt att använda gästboken som en del av tävlingsbidraget. Här kan dessutom de
som besöker sidan lägga in egna kommentarer.

Berätta hur man tar sig till er plats (5. Travel)
Här kan ni lägga in information till besökare, t.ex. vägbeskrivningar, öppettider eller kontaktuppgifter m.m.
till er plats. Det här är frivillig information.

Evenemang som anknyter till ert tävlingsbidrag (6. Proposed itinerary)
Här kan ni lägga in information om eventuella andra, närliggande evenemang som har anknytning till ert
tävlingsbidrag, t.ex. genom att välja dem i rullgardinsmenyn. Det här är frivillig information.

Sponsorer (7. Sponsors)
Här kan ni lägga in information om eventuella sponsorer för er plats och er grupps verksamhet. Det här är
frivillig information.

Publicera tävlingsbidraget (8. Publish)
Publicera tävlingsbidraget genom att klicka på knappen ”Publish!” Ni kan ännu ändra eller ta bort uppgifter
fram till den 10.1.2018 då tävlingstiden löper ut.

OBS! Om ni av någon orsak inte lyckas ladda upp materialet på webbplatsen, kan ni även sända
tävlingsbidraget per e-post till koordinatorn för Europeiska kulturmiljödagarna på adressen
erp@kotiseutuliitto.fi.

