Pokyny k fotografické a literární soutěži

„Vyhraj zájezd pro celou tvou třídu!“
Partner soutěže:

Výlety současnosti CZ s.r.o.
www.vyletysoucasnosti.cz
ŠIK CZ s.r.o.
www.sikcz.cz

Patron soutěže:

herec Jan Čenský

Ceny do soutěže dodává spol. Výlety současnosti CZ s.r.o.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.

Specifikace soutěže

1.

Soutěže budou probíhat během celého školního roku 2014/2015, a to v pravidelných
intervalech. O konkrétních termínech vyhlášení nové soutěže budeme s časovým
předstihem vždy informovat pomocí ŠIK - sítě školních obrazovek, webových
stránek a facebooku partnerů soutěže.
2. Informace o soutěži bude školám zprostředkována zejména prostřednictvím
webových stránek projektu ŠIK - Školní informační kanál (www.sikcz.cz), a pomocí
webových stránek partnera soutěží, tedy časopisu Výlety současnosti
(www.vyletysoucasnosti.cz). Školy zapojené do projektu ŠIK získají informace a pokyny
k soutěži i z informačního emailu, který bude školám rozesílán do 3 pracovních dnů po
zahájení samotné soutěže. Soutěžní spot i upoutávky na soutěž budou moci žáci škol
zapojených do projektu ŠIK sledovat na svých školních obrazovkách, ostatní školy pak
mohou shlédnout výzvu k zapojení do soutěže na facebookových stránkách partnerů
soutěže – jak Školního informačního kanálu, tak Výletů současnosti.
Soutěžíme o atraktivní ceny - pobytové třídenní (pobyt lze čerpat ve všední dny
i o víkendu), týdenní či čtrnáctidenní zájezdy. Jedna výhra je určena pro maximální
počet 35 osob.
3. Do soutěže může svou třídu nominovat pouze pedagog! Soutěží celé třídní
kolektivy – žáci spolu se svým pedagogem, který zajistí následný dozor při
vítězství své třídy na výherním pobytu. Za jednu školu může soutěžit neomezený
počet tříd.
4. Školní informační kanál nenese zodpovědnost za případné škody či úrazy vzniklé
během čerpání pobytových zájezdů. Škola je povinná si ve vlastním zájmu sjednat
dostatečný dozor a zajistit pro sebe a své žáky potřebná pojištění.
5. Vítězné škole je spolu s pobytem zajištěna i doprava a stravování. Poměr
poskytovaných služeb je vždy individuálně řešen vzhledem k typu zájezdu –
pobytu, poskytovatel cen do soutěží si vyhrazuje právo na změnu dopravních
a stravovacích podmínek.
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6. Soutěž je určena pro všechny základní a střední školy na území ČR. Soutěže se
mohou zúčastnit i školy, které nejsou součástí vzdělávacího projektu ŠIK – Školní
informační kanál.
7. Každá soutěž (každé kolo) má vždy dva výherce - dvě třídy. Výherce za nejlepší
fotografii a výherce za nejlepší písemný příběh/příspěvek.
8. Vyhodnocení vítězů dané soutěže provede porota složená z členů redakce časopisu
Výlety současnosti a Školního informačního kanálu. Vítězové jednotlivých soutěží budou
vždy zveřejněni na webových stránkách obou partnerů, a to nejpozději 14 dní od
ukončení jednotlivé vyhlášené soutěže. Kritériem pro hodnocení je kreativita –
samotná zajímavost příspěvku, unikátnost myšlenky či záběru.
9. Vítězné články a fotografie budou umístěny nejen na webových stránkách časopisu
Výlety Současnosti, ale taktéž v jeho tištěné podobě.
10. Všechny školy, které se zúčastní některé z našich soutěží, obdrží jako poděkování za
aktivitu roční předplatné časopisu Výlety současnosti (vždy jeden výtisk na školu).
Předplatné tedy není závislé na výhře.
Pro učitele výherních tříd máme navíc jako poděkování za jejich aktivitu
připraven speciální dárek! Překvapení je připraveno i pro žáky a studenty, díky
kterým celá třída včetně pedagoga zájezd – výhru získala!
II. Pravidla zasílání příspěvků – pravidla hodnocení
1. Pedagog soutěžící třídy zasílá příspěvky za svou třídu vždy najednou - hromadně.
Soutěže se účastní vždy žáci z jedné - stejné třídy. Výhra platí pro max. počet 35 osob
(žáci včetně povinného pedagogického dozoru).
2. Příspěvky nutno zaslat hromadně, a to buď elektronicky, nebo prostřednictvím České
pošty.
 V případě České pošty; posílejte příspěvky hromadně na adresu:
ŠIK CZ s.r.o. – SOUTĚŽ „VÝLETY“
Pražská 3227/121
Teplice 415 01
 V případě zasílání příspěvků elektronickou poštou postupujte následovně:
a. Pro objemnost dat doporučujeme využít služeb www.uschovna.cz,
www.leteckaposta.cz apod.
b. Návod jak ZDARMA poslat materiály přes www.uschovna.cz:
1) www.uschovna.cz
2) Zaškrtnout „poslat“
3) Vyplnit políčko „od“ (odesílatel – emailová adresa pedagoga)
4) Vybrat soubory – označit je v počítači a přidat společně
5) Vyplnit políčko „komu“ (soutez@sikcz.cz)
6) Zaškrtnout „odeslat“
c. Návod jak ZDARMA poslat materiály přes www.leteckaposta.cz
1) www.leteckaposta.cz
2) Zaškrtnout „procházet“
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3)
4)
5)
6)

Vybrat soubory z počítače – označit je a přidat společně
Zaškrtnout „poslat“
Vyplnit formulář – odesílatel – jméno pedagoga a email
Příjemce: jméno: ŠIK CZ, adresa: soutez@sikcz.cz

3. Z každé třídy – jedné hromadné zásilky, je pak vybrán porotou jeden soutěžní článek a
jedna soutěžní fotografie, která postupuje k finálnímu hodnocení poroty. Pokud tento
příspěvek vyhraje ve finálním hodnocení, získává daný žák výhru pro celou svou třídu
včetně svého pedagoga. Zajistí tedy svým příspěvkem výhru pro své spolužáky, i když
jejich příspěvky nebyly porotou vybrány jako soutěžní.
4. Soutěžící si mohou vybrat, zda soutěží jen s fotografií či literárním příspěvkem. Není
povinností kombinovat. Pokud však třída zašle fotografie i články, je každý pak
posuzován samostatně za svůj druh. Pokud vyhraje fotografie či článek od stejné třídy,
výhra se nenásobí (pobyt se nedubluje).
5. Během školního roku 2014/2015 proběhne 5 menších soutěží o víkendové pobyty. Mimo
těchto soutěží bude během roku probíhat vyhlášení nejlepších dvou kreativců za
uplynulý půl rok a ve finále i za celý rok. Pokud znovu vyhraje vítězný příspěvek
z malé soutěže, je připuštěno, aby stejný kolektiv získal i cenu v půlročním či ročním
hodnocení.
6. Potvrzení ceny – pobytu obdrží vítězná třída ve formě voucheru, který bude zasílán
v případě malých soutěží v elektronické podobě. Při půlročním a ročním hodnocení dojde
k osobnímu předání voucheru. Voucher bude zaslán pedagogovi, který svou třídu do
soutěže nominoval – zaslal příspěvky svých žáků do naší soutěže.
7. Voucher má platnost jednoho roku od data vystavení, je však třeba včas zvážit
rezervaci vzhledem k vytíženosti ubytovacích zařízení. Součástí voucheru bude podrobný
návod jak a kde jej uplatnit.
8. Pedagog musí do 3 kalendářních dnů písemně potvrdit převzetí voucheru a
souhlas k čerpání. Pokud tak neučiní, výhra propadá jinému soutěžícímu, kterého
porota vybere.
9. Skupina, která v dané kategorii zvítězí a pobytový voucher čerpá, má povinnost o
absolvovaném výletu připravit, společně s pedagogem, článek s fotografiemi, který bude
zveřejněn v časopise Výlety současnosti (reportáž z pobytu).
10. Pokud nedojde k čerpání výhry z důvodu obsazené kapacity ubytovacího zařízení, bude
poskytovatelem cen do soutěže zajištěn náhradní termín pobytu či přímo pobyt
v náhradním ubytovacím zařízení ve stejné úrovni – druhu výhry.
III. Specifikace – formáty soutěžních příspěvků
1.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích; nejlepší/nejzajímavější fotografie a
nejlepší/nejzajímavější článek. Každá soutěž má své předem určené téma, které je
možné volně zpracovat. Téma vždy navrhuje redakce časopisu Výlety současnosti a
produkční tým Školního informačního kanálu.
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2.

3.

4.

5.

Fotografie do soutěže je možno zaslat fyzicky nebo elektronicky ve formátu jpg. (nebo
png., tiff., raw., tga., bmp.) v minimálních rozměrech 1000/650 pixelů na adresu:
soutez@sikcz.cz.
Článek do soutěže je možno zaslat fyzicky nebo v elektronické podobě (ve formátu MS
Word nebo PDF) v maximální velikosti jedné normostrany (1 800 znaků včetně mezer)
na adresu: soutez@sikcz.cz.
Příspěvky zaslané po uzávěrce či ve špatných formátech viz specifikace příspěvků,
budou automaticky ze soutěže vyřazeny. Každý žák může zaslat do konkrétní soutěže
jen jeden písemný a fotografický příspěvek.
Pořadatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěží změnit, upřesnit či doplnit jejich
samotné podmínky.
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