________________________________________________
Zrcadlo světa u nás doma

Pravidla mezinárodní soutěže realizované v rámci projektu Světová škola 2
Mílí studenti a žáci Světových škol,
společnost Člověk v tísni vyhlašuje mezinárodní kreativní soutěž. Soutěž je určena pro všechny studenty a
žáky škol projektu Světová škola 2 v Česku, Rakousku, Polsku, na Slovensku a na Maltě.
1. O co v soutěži jde?
 Hlavní úkol pro Vás je rozhlédnout se kolem sebe a najít ve Vašem okolí konkrétní příklad, který ukazuje
propojenost mezi zeměmi globálního Severu a Jihu. Vaším úkolem je globální souvislosti kreativně
vyjádřit.
Globálním Severem myslíme bohaté země Evropy a Severní Ameriky, globálním Jihem pak méně rozvinuté
země Afriky, Asie a Jižní Ameriky.
 Může to být cokoli v místě kde žijete, něco co je součástí Vašeho každodenního života a co má dopad či
souvislost se životy lidí v rozvojových zemích
 Myslete na dvě hlavní témata projektu: 1/ nerovnost mezi globálním Severem a Jihem a 2/ životní
prostředí 21. století
 Vaše postřehy a nápady můžete vyjádřit jedním ze způsobů popsaných v části 3 těchto pravidel
2. Kdo se může soutěže zúčastnit?
 Všichni žáci a studenti ze škol zapojených do projektu Světová škola 2 v pěti zemích Evropy
 Jednotlivci i týmy spolužáků
 Počet soutěžících týmů i jednotlivců v každé Světové škole není omezen
 Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: A/ 14 let a méně a B/ 15 let a více
3. Jakou výtvarnou techniku použít?
Vyberte si jaký způsob Vám nejlépe vyhovuje! Každé předložené dílo musí splňovat podmínky jedné z pěti
výtvarných technik:
a/ filmový spot
 Maximální délka: 2 minuty
 Filmový spot pošlete na CD či DVD
 DV Widescreen 16:9 (nebo 4:3)
Nastavení videa:
Frame size: 720h 576v (1,422)
Frame rate: 25,00 frames/second
Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1.422) (or D1/DV PAL Standard 4:3 (1.067)
Format videa: Betacam SP, DVcam, MiniDV, DVD, DVavi, MPEG (unpacked), MOV (unpacked)
Nastavení zvuku - Sample rate: 48,000 samples/second
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b/ komiks
 Velikost: maximálně 4 stránky formátu A4 čitelného komiksového příběhu
 Barevný nebo černobílý
 Pošlete tištěnou i elektronickou verzi
 Elektronická verze musí být ve formátu pdf (může být vytvořen manuálně a následně naskenován nebo
vytvořen s využitím grafického softwaru) přiložena na CD či jiném médiu
c/ fotografie
 Rozlišení: alespoň 300 dpi
 Velikost: A4 či větší
 Barevná či černobílá
 K vysvětlení motivu na fotografii můžete použít popisek v maximální délce 500 znaků (popisek není
povinný)
 Vaši fotografii pošlete vytištěnou poštou a přiložte i elektronickou verzi na CD
d/ obrázek
 Velikost: A3 a větší
 Všechny techniky malování a kresby jsou povoleny (vodovky, pastely, tempery, křídy atd.)
 K vysvětlení motivu na obrázku můžete použít popisek v maximální délce 500 znaků (popisek není
povinný)
e/ koláž
 Velikost: A3 a větší
 Materiál: noviny, časopisy, plakáty, forografie atd.
 Malování, kreslení a psaní povoleno
 K vysvětlení motivu koláže můžete použít popisek v maximální délce 500 znaků (popisek není povinný)
4. Jak se do soutěže zapojit?
Vaše díla pošlete nebo přineste do 15. prosince 2010 na adresu:
Varianty – Světová škola
Člověk v tísni, o.p.s.
Šafaříkova 24
120 00, Praha 2
U kusů poslaných poštou rozhoduje datum na poštovním razítku.
Soutěžící týmy či jednotlivci nejsou omezeni v počtu zaslaných děl, každé bude hodnoceno samostatně.
Každý kus musí být čitelně popsán a obsahovat tyto informace:
 Název díla
 Jméno týmu (pokud se nejedná o jednotlivce)
 Jména členů týmu a jejich věk
 Jméno a emailová adresa kontaktní osoby
 Jméno školy
 Země
 Věková kategorie
 Výtvarná technika
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5. Průběh soutěže a časový harmonogram
Soutěž bude probíhat ve dvou kolech: národní české kolo a mezinárodní kolo.
Národní kolo
Soutěž začíná 17. října 2010. Termín pro předložení Vašich soutěžních prací je 15. prosince 2010. V každé
z pěti zemí bude sestavená národní porota, která bude rozhodovat na základě mezinárodně schválených
kritérií (kritéria jsou popsána v části 6 tohoto textu). Vyhlášení českých vítězů proběhne v lednu 2011. Tři
vítězné práce z každé země a každé věkové kategorie postupují do mezinárodního kola.
Mezinárodní kolo
Mezinárodní porota sestavená z odborníků na rozvoj, lidská práva, film a výtvarné umění se setká a
vyhodnotí práce během Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2011. Festival proběhne mezi 8. a 17.
březnem 2011 v Praze. Jména vítězů a jejich práce budou zveřejněny na mezinárodní webové stránce
projektu www.schools2communities.eu. Slavnostní předání cen se uskuteční na mezinárodním workshopu
Světových škol v polském Krakově v dubnu 2011.
6. Hodnotící kritéria
Porota bude hodnotit soutěžní díla podle 5 mezinárodně uznaných kritérií. V závorce uvádíme návodnou
otázku, pro lepší pochopení, co se za jednotlivými kritérii skrývá.
I. Tématická relevance (Zabývá se Vaše dílo tématy soutěže?)
II. Srozumitelnost sdělení (Je na první pohled zřejmé, co chcete svým výtvorem říci?)
III. Kreativní a umělecká hodnota (Je Váš nápad nový a vyjadřujete novým a neotřelým způsobem?)
IV. Technická kvalita provedení (Jak jste si poradili s Vámi vybranou výtvarnou technikou?)
V. Soulad se „Zásadami textové a obrazové komunikace“ (přečtěte si Zásady na
http://fors.cz/assets/files/Rozvojove%20vzdelavani/CoC_Cz.pdf) (Dodržujete při Vaší tvorbě Zásady textové
a obrazové komunikace?)
Zvláštní doporučení poroty: Věnuj pozornost tématické relevanci!
7. Ceny pro vítěze
 Cenou pro vítěze je cesta do Krakova a VIP účast na mezinárodním workshopu Světových škol
v Krakově.
 Výběr nejlepších děl bude vystaven na mezinárodní výstavě „Zrcadlo světa u nás doma“. Výstava pro
veřejnost bude zahájena během festivalu Jeden Svět v Praze v březnu 2011. Pak bude putovat po České
republice, Slovensku, Polsku, Maltě a Rakousku. Výsledky soutěže budou také zveřejněny na
mezinárodní webové stránce projektu www.schools2communities.eu.
 Vítězové také získají tzv. „Global Action Package“, jehož obsah je zatím překvapením.
8. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté pro účely soutěže budou využity pouze pro identifikaci vítěze a pro účely
propagace a administrace projektu Světová škola 2. Posláním Vašich prací do soutěže vyjadřujete souhlas
s poskytnutím údajů k těmto účelům.
9. Autorská práva
Organizátoři soutěže mají časově a teritoriálně neomezená práva dílo užít, prezentovat a publikovat za
účelem propagace projektu Světová škola 2. Organizátoři mají právo k drobným redakčním úpravám a
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změnám díla, která nezmění charakter díla, zpracování díla včetně překladu, spojení s jiným dílem i zařazení
do díla souborného.
Předložením svých děl do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas s právy na využití díla ze strany organizátorů.
10. Organizátoři
Organizátory mezinárodní soutěže „Zrcadlo světa u nás doma“ jsou organizace, které realizují projekt
Světová škola 2. Projekt je financován Evropskou komisí a je koordinován organizací Südwind a Welthaus
v Rakousku, KOPIN na Maltě, Človek v ohrozenie na Slovensku, Polish Humanitarian Action v Polsku a
Člověk v tísni v České republice.
Pokud si nevíte ze soutěží rady, nebo nerozumíte pravidlům, poraďte se buď se svým učitelem nebo pište
na zuzana.pernicova@clovekvtisni.cz či volejte na 222 350 805!
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