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Temat för Patullriks i Mossebo är HOPP. Något
som kan betyda olika saker för olika människor.
Se gärna filmklippen på patrullriks.nu så förstår
ni vad vi menar.
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Hur gestaltar ni hopp i bild, text, film eller på något annat vis?
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Vi i Mossebo filmade en fantastisk scoutkväll när ungdomarna fick gestalta
hopp från tak, studsmatta och i sång. Med den filmen vill vi uppmuntra er
andra att skapa egna coola, roliga, fina, läskiga, häftiga och fantastiska bidrag
på temat hopp.
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Under Patrullriks 2017 röstar vi fram det bästa bidraget och vinnarna kan alltid
hoppas på att förhoppningsvis få hopplöst mycket godis att hoppa runt i.
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HOPP CHALLENGE!

Så här gör ni för att delta i utmaningen:

Spela in er film (helst i filformat mp4) och skicka den till media@patrullriks.nu.Det går
bra att använda en vanlig mobiltelefon att filma med, men tänk på att ha kameran liggande.
Om filen är för stor för att skicka med epost kan ni använda Sprend, www.sprend.com.
Där kan ni ladda upp klippet och skicka det som bilaga till oss. Om ni är osäkra på vilket
filformat filmen har så skicka den ändå. När vi fått ert bidrag tittar vi på det och gör de
redigeringar som krävs för att lägga det på patrullriks.se. Glöm inte att kolla med alla som
är med att det är okej att filmen läggs på webben.
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