PRAVIDLA II. KOLA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
„STAŇ SE FOTOREPORTÉREM“
V RÁMCI PROJEKTU
„BUDOUCNOST RUKU V RUCE – BUDOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE“

1. Kdo je pořadatel a organizátor soutěže?
a. pořadatel – pořadatelem soutěže je Občanské sdružení ROSNIČKA se sídlem
Kostelanská 2158, Staré Město 686 03, Česká republika IČ: 65766571 (dále jen
pořadatel)
b. koordinátor pro SR - Nezisková organizácia Ľ. Štúra SNP 86/7, 956 41 Uhrovec,
IČ: 36119482 Slovenská republika
c. organizátor – organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost
Kovosteel, s.r.o se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČ: 25548034
(dále jen organizátor)
2. Vyhlášení soutěže
28. srpna 2010 v 14,45 hodin na EKODNU v areálu společnosti KOVOSTEEL s.r.o.
3. Kdy a kde probíhá II. kolo soutěže?
Kdy: od 1. září 2010 do 28. února 2011
Kde: soutěž bude probíhat v České republice na území Zlínského a Jihomoravského
kraje, na Slovensku na území Trenčianského kraje
4. Musím se do soutěže přihlásit?
a. přihláška do soutěže je povinná, bez ní se nelze soutěže účastnit
b. jak se přihlásit – přihlášku do soutěže naleznete na www.rukuvruce.cz, zároveň
bude součástí informačního e-mailu o soutěži
c. do kdy - je potřeba se přihlásit do 30. 11. 2010
5. Kdo se může II. kola zúčastnit?
a. soutěž je určena pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol
b. účastníci musí vytvořit tříčlenný tým žáků nebo studentů a jedné dospělé
osoby, která bude za tým zodpovídat po celou dobu soutěže. Bude je mimo jiné
doprovázet na slavnostním předávání cen. Jeden dospělý může dohlížet na
několik týmů. Za každou školu může soutěžit libovolný počet týmů. Do týmu
není možné slučovat žáky různých škol.
6. Co je tématem a úkolem II. kola soutěže?
Úkolem žáků je umělecky zobrazit putování svým krajem a pomocí „umění“ zvýraznit
jeho krásy.
7. Co je obsahem zaslané soutěžní práce pro II. kolo soutěže (podrobné
podmínky)?
a. Přesné vymezení: obsahem zaslané soutěžní práce je reportáž na některé z níže
uvedených témat:

•
•
•
•
•
•
•
•

Představení kulturních památek a historie
Kultura (folklór)
Přírodní poklady (Fauna a flora regionu)
Aktivní dovolená
Ekologie
Sport
Víno a vinařství
Turistika

Struktura reportáže:
• text - minimálně 1800 znaků maximálně 3600 znaků, v rodném jazyce
• fotografie k článku – minimálně 2ks, barevné nebo černobílé, pořízené
digitálním fotoaparátem. Fotografie mohou být počítačově upravené.
Fotografie musí být originální, nesmí být použit žádný materiál, na který
se vztahují autorská práva nebo který vyhrál jinou soutěž. Minimální
rozlišení fotografie 1600x1200, optimálně 3000x2000 px, ve formátu jpg.
• fotografie vlastnoručně vyrobeného obrázku, který bude doplňovat
článek (vtip, komiks, zachycení konkrétního místa či akce,…) Požadavky
na originál obrázku: minimálně formát A4 na výšku nebo na šířku. Použitá
technika dle vlastního uvážení.
b. Požadavky na zaslané práce
Obálka/balík se zaslanou prací musí obsahovat:
• reportáž dle struktury reportáže v tištěné podobě
• originál vlastnoručně vyrobeného obrázku k článku
• CD/DVD na němž bude uložená:
- reportáž ve formátu PDF,
- všechny fotografie, které se objevují v reportáži ve formátu jpg, minimální
rozlišení fotografií 1600x1200, optimálně 3000x2000 px. Každou fotografii
označte názvem, popř. popisem.
c. Povinné označení soutěžní práce:
• název a adresa školy
• název reportáže
• jména a příjmení členů týmu
• jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo kontaktní osoby (učitel,
který spolupracuje s týmem)
Co je reportáž?
Reportáž popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktů, které autor získal účastí na události
anebo při jejím pozorování. Obsahuje prvky zpravodajství i publicistiky. Popisuje dané téma a zároveň
poskytuje určité hodnocení, vyjadřuje postoj autora, avšak při zachování objektivity novinářské práce (např.
uvedení protichůdných názorů). Reportáž by se dále měla vyznačovat věcností a důrazem na detail, který
autora zaujal. Inspirovat se můžete např. v časopise Koktejl či na jeho webových stránkách. Celá reportáž
může projít grafickou úpravou stránky, jako byste si ji přečetli v nějakém časopise či magazínu viz přiložený
obrázek.

8. Do kdy a kam musím zaslat soutěžní práci II. kola?
Do kdy: do 28. 2. 2011
Kam:

Účastníci z ČR i SR na adresu: KOVOSTEEL, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03
Staré Město, Česká republika

Obálku označte „MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ“ Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční
spolupráce
9. Jak a kdy budou hodnoceny zaslané práce?
Jak:
Bude sestavena pětičlenná hodnotící komise, která bude složena ze zástupců
pořadatelů, odborníka na danou problematiku a pedagoga literatury.
Hodnotící kritéria:
• článek
- struktura článku
- typografie
- stylistika
- jazyk a gramatika
- originalita zpracování
• fotografie
- obsah
- světlo
- kompozice
- pozadí
- ostrost
- obtížnost získání záběru
• obrázek
- působivost
- originalita
- obsažnost
- kompozice
- technika
•

na závěr bude hodnoceno celkové grafické zpracování reportáže

Kdy:
• od 1. 3. do 1. 4. 2011

10. Jak budou účastníci soutěže informování o výsledcích?
O výsledcích soutěže budou informování prostřednictvím e-mailu a také na webových
stránkách http://www.rukuvruce.cz do 8. 4. 2011.

11. Kde a kdy proběhne vyhlášení II. kola soutěže a předání odměn?
Kdy: 23. dubna 2011 na DNU ZEMĚ
Kde: V areálu společnosti KOVOSTEEL, s.r.o. ve Starém Městě

12. Budou soutěžní práce někde vystavené?
Po ukončení druhého kola soutěže budou soutěžní i vítězné práce vystaveny v rámci
výstavy v České republice 23. dubna 2011 na DNU ZEMĚ ve Starém Městě a následně pak
na slovenské straně v Uhrovci 9. 5. 2011.
Současně budou vítězné práce vystaveny na webových stránkách:
http://www.rukuvruce.cz
13. Jaké jsou nachystány odměny pro vítěze?
Pro vítěze jsou přichystány poukazy na zážitky plné adrenalinu v oblasti Slovácka.
14. Jak a jaký může moje třída/škola získat bonus?
Jak:
Bonus soutěže získává škola s největším součtem bodů jejích zástupců, která
bude současně přihlášena do soutěže
Jaký:
dvoudenní výměnný zájezd do příhraničních regionů. Samotný výlet bude
inspirován soutěžními pracemi.
Pro účastníky zájezdu bude ZDARMA zajištěn kompletní zážitkový program.
Účastníci zájezdu (vybraní žáci a učitelé) jsou povinni zajistit si na vlastní
náklady platné občanské průkazy či pas. Na každých 15 žáků, je třeba jeden
pedagogický doprovod, který si příjemci bonusu zajistí sami. Bonus získá 1 škola
z České republiky a 1 škola ze Slovenska.
Zájezd slovenských žáků do ČR proběhne v květnu 2011
Zájezd českých žáků na Slovensko proběhne v květnu 2011
15. Může být moje práce vyloučena ze soutěže?
ze soutěže budou vyloučena:
a. všechna soutěžní díla vulgární, obsahující násilí, s rasistickým či jiným obecně
nepřijatelným sdělením, soutěžní díla, jejichž pojetí je v rozporu s právním
řádem, případně obecně přijímanými pravidly společenské morálky
b. soutěžní díla, která nebyla řádně označena
c. soutěžní díla, která jakýmkoliv jiným způsobem nesplní podmínky uvedené v
těchto pravidlech
16. Další ustanovení
a. Práva organizátora – organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit
nebo zrušit či změnit její podmínky. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat s
konečnou platností dle vlastního uvážení. Práce zaslané do soutěže nebudou
vráceny, registrací do soutěže umožňujete organizátorovi soutěže soutěžní díla
používat, reprodukovat, upravovat, publikovat a distribuovat. Organizátor si
vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že nebude mít
výhry k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito
pravidly. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě

změny kontaktní e-mailové adresy, nedoručení oznámení o výhře z důvodu
přesycení emailové schránky, jakož ani z jiných důvodů, jež neleží na straně
pořadatele.
b. Přijetí pravidel – účastí v soutěži potvrzujete, že tato pravidla plně přijímáte
c. Ochrana osobních údajů - Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že
organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců ve svých materiálech a na
všech svých webových stránkách s tím, že za tímto účelem mohou být
pořizovány jejich obrazové a zvukové záznamy. Každý tým, který vyplní a
odešle přihlašovací formulář, souhlasí s tím, aby organizátor soutěže
zpracovával jím poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže,
pro potřeby kontaktu s těmito osobami. Vyplněním a odesláním formuláře
soutěžící dále udělují souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze. Soutěžící udělují
souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím
třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou
osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je
dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má
právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se
žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a 21
tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona
kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora odvolán. Odvoláním
souhlasu zaniká soutěžícímu právo na účasti v soutěži bez nároku na náhradu.
17. Kde se mohu dozvědět další informace o soutěži?
a. na webových stránkách: www.rukuvruce.cz
b. na e-mailu: soutez@rukuvruce.cz

