s ou
tě ž

Baví tě natáčet video nebo psát
a fotit? Přihlas se do soutěže
Charity ČR a vyhraj zajímavé ceny!

• Video (rozhovor, animace, krátký dokument
apod.) v max. rozsahu 10 minut.
• Psaný text s fotografiemi (rozhovor, vyprávění,
povídka apod.) v rozsahu 2–4 normostrany,
doplněný 2–4 fotografiemi.

JAKÉ JE TÉMA SOUTĚŽE?

Člověk a jeho vztah k víře
či náboženství

Svá díla posílejte do 31. října 2017 prostřednictvím
formuláře: htt p://bit.ly/zijemespolu.

Co můžeš vyhrát?

Zpracuj příběh člověka o tom, jak se víra či náboženství projevují v jeho životě.
Může to být příběh o tobě samém, ale také o někom jiném, koho znáš.

“Petr vyrůstal
v rodině svědků
Jehovových, deﬁnitivně
od nich odešel asi ve 22
letech a od té doby je
ateista…”

piš
natáčej

“Vlivem nemoci
se Pavlína začala víc
zajímat o zdravou stravu, psychosomatiku
a nakonec se dostala
k ezoterice. Dělá si
legraci, že ji říkají
čarodějka...”

“Jsem Češka původem
ze Sýrie a muslimkou jsem
již od okamžiku svého
narození...”

vyhrávej

Soutěžní kategorie

“Když bylo Markétě
21 let, vstoupila do
kláštera a od té doby
vtipkuje, že už 18 let
nemá problém s tím,
co na sebe...”

• Poukázka na nákup elektroniky v hodnotě
3 000 Kč (1. místo), 1 500 Kč (2. místo)
nebo 500 Kč (3. místo),
• poukázka na fotografické služby
(tisk fotografií aj.) od Centra FotoŠkoda,
• naučná kniha od knihkupectví Neoluxor.
Ceny udělíme v obou kategoriích.
KRITÉRIA HODNOCENÍ
• Originalita myšlenky i zpracování, sdělovací
hodnota (zpracované informace), kvalita
zpracování, dodržení tématu zadání.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátorku soutěže
Janu Harušťákovou na adrese jana.harustakova@charita.cz.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1.

Soutěž je otevřena pro studenty středních škol
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

zachycena osoba mladší 18 let, je požadován
písemný souhlas zákonného zástupce. Při
zachycení uměleckého díla nebo jakéhokoliv
díla registrovaného ochrannou známkou je
soutěžící povinen zajistit souhlas autora nebo
držitele ochranné známky ke zveřejnění díla.

2. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu práci.
3.

Díla je nutné nahrát do formuláře na adrese
http://bit.ly/zijemespolu, kde musí být vyplněny
i pravdivé údaje o soutěžícím. V případě technických dotazů či potíží kontaktujte koordinátorku
soutěže Janu Harušťákovou na tel. 731 141 684
nebo adrese jana.harustakova@charita.cz.

4. Do soutěže budou přijaty pouze díla na téma
“Člověk a jeho vztah k víře či náboženství”
splňující tato kritéria zpracování:
• video (rozhovor, animace, krátký dokument
apod.) v maximálním rozsahu 10 minut,
• nebo psaný text s fotografiemi (rozhovor,
vyprávění, povídka apod.) v minimálním
rozsahu 2 a maximálním rozsahu
4 normostrany (1 normostrana = 1 800 znaků
vč. mezer), doplněný minimálně 2 a maximálně
4 fotografiemi. Na fotografiích nemusí nutně být
osoba, o které je text napsán – fotografie mohou
být ilustrační, ale vždy autorské.
5. Soutěžící musí být autorem přihlášených děl
a vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva.
Pokud díla obsahují jakékoliv prvky (např.
hudbu), které jsou subjektem práv třetích stran,
soutěžící je povinen získat souhlasy k jejich
použití a publikování bez nároku na jakoukoliv
odměnu. Pokud je v díle (foto a video část)

6. Zasláním díla do soutěže poskytuje soutěžící
pořadateli nevýhradní licenci k užití fotografií,
videí i textů k propagaci pořadatele, projektu
Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou
k toleranci a kultuře dialogu a soutěže samé.
Soutěžící souhlasí s publikováním děl zaslaných
v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to
nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem
soutěže, ale i v rámci jiných reklamních
a propagačních prostředků. Licence k užití
fotografií, videí i textů se poskytuje bez časového
a teritoriálního omezení.
7.

Odborná porota složená ze zástupců Charity
ČR, učitelů a osobností z uměleckého prostředí
zvolí vítěze soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže
a předání cen proběhne do 22. prosince 2017.

8. Charita ČR má právo změnit podmínky této soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených děl nebo o jejich vyřazení ze
soutěže (především jedná-li se o dílo pohoršující
nebo neetické, pokud mu to ukládá právní předpis nebo pokud nesplňují pravidla této soutěže).

Veškeré informace o soutěži najdete také na:

http://svet.charita.cz/globalni-rozvojovevzdelavani/zijeme-spolu-mluvime-spolu/soutez/
Soutěž je součástí projektu Žijeme spolu, mluvíme
spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu, který
byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci
Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

“Postupně jsem vyzkoušel několik
náboženských směrů od letničního
křesťanství přes hinduismus až po
katolictví, nakonec jsem začal objevovat
judaismus...”

foť
soutěž
natáčej

