
natočit krátké video na mobil týkající se našeho regionu.
Účastníci si mohou vybrat zajímavé místo, zajímavou
osobnost, předmět, můžou se inspirovat přírodou, kulturou,
tradicí a historií. Důležité je uvést komentář (jako součást
videa), ve kterém se žák představí a uvede další informace
(např. o kom/ o čem film je, jak vznikal, kde se točil, můj
vztah k danému tématu, důvod výběru).

Délka videa 1,5 - 2 minuty. Video lze poslat sestříhané.
Při tvorbě videa klást důraz na nejlepší možnou obrazovou a
zvukovou kvalitu snímku.

Video pošli přes úschovnu (nebo leteckou poštu) na
e-mail: soutezfilmova@gmail.com
Každý soutěžící může zaslat pouze jedno video.

Do předmětu v e-mailu uveď "soutěž". Do textu uveď své
jméno a příjmení, název školy, třídu, telefonní číslo
zákonného zástupce. 

Filmová soutěž
"Poznávám svůj region"

Zapojit se mohou žáci ze základních škol v Bystřici, Hnojníku,
Komorní Lhotce, Košařiskách, Nýdku, Ropici, Smilovicích,
Stříteži, Třinci a Vendryni.

2 soutěžní kategorie:
1. kategorie (žáci 1.-5. tříd)
2. kategorie (žáci 6.-9. tříd)

Zadání:

Soutěž probíhá od 15. března - 18. dubna 2021. 

Místní akční plán II v ORP Třinec vyhlašuje

Zapoj se a vyhraj outdoorovou kameru!



Odborná porota vyhodnotí 5 nejlepších videí z každé
kategorie, jejichž autoři budou odměněni drobnými
cenami. Jeden vítěz v každé kategorii vyhraje
Outdoorovou kameru.

Kritéria:
kreativita, originalita, znalost tématu, kvalita
záznamu, komentář, střih.

Zákonní zástupci výherců budou informování o
výsledcích soutěže na uvedený telefonní kontakt.
Ceny budou osobně předány výhercům.

Zasláním videa účastník převádí veškerá práva
související se zaslaným dílem na organizátora akce.
Souhlasí s tím, že video může být využito k propagaci
akce. Právo využít video výše uvedeným způsobem se
poskytuje bezúplatně.  

Realizováno v rámci projektu MAP II v ORP Třinec, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963, spolufinancovaného
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Video musí být doručeno na e-mail nejpozději do půlnoci
10. dubna 2021 a musí splňovat zadání. 
V opačném případě nebude do soutěže zahrnuto.

Vyhodnocení soutěže:

Pravidla:

Účastníci sotěže berou na vědomí, že statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, 739 61,  IČO:
00297313, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem a po dobu
zpracování nezbytném pro realizaci projektu včetně řešení projektu v době udržitelnosti dle čl. 6
odst. 1 písm. f) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES a budou předávány poskytovateli dotace, který je může dále poskytnout
kontrolním orgánům EU.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách
projektu http://map.trinecko.cz/ a facebookovém
profilu https://www.facebook.com/mapIItrinec/


