
  
  

vyhlašuje   soutěž   

  

Pravidla   soutěže:   
● Soutěž   je   určena   pro   žáky   základních   a   středních   škol   se   sídlem   v Kraji   Vysočina.     
● Soutěžní   tým   je   složený   z max.    3    žáků   nebo   žákyň   a   vedoucího   týmu,   zpravidla   

pedagoga   školy.   
● Žák   nebo   žákyně   může   být   součástí   pouze   jednoho   soutěžního   týmu,   a   to   buď   v kategorii   

A   nebo   B.   
● Vedoucí   týmu   může   být   součástí   max.   dvou   soutěžních   týmů.   
● Soutěžní   tým   se   přihlásí   do   soutěže   s výrobkem   pouze   v jednom   tematickém   okruhu.   

  
Kategorie   Soutěže:   
Kategorie   A:   Žáci   základních   škol   a   odpovídajících   ročníků   víceletých   gymnázií.   
Kategorie   B:   Žáci   středních   škol.   
 
Tematické   okruhy:   

● Učební   pomůcka   
● Architektura   
● Šperk   

 
Zadání   soutěže:   

● Model   bude   vytištěný   na   3D   tiskárně.   
● Rozměry  modelu  budou  max.  20  x  20  x  20  cm.  Min.  dva  rozměry  musí  být  větší  nebo                   

rovny   5   cm.   
● Soutěžní   tým   se   do   soutěže   přihlásí   vyplněním   formuláře   na   adrese    https://1url.cz/xKatO   
● Soutěžní  tým  zpracuje  max.  2  minuty  dlouhé   Youtube  video,  ve  kterém  představí  svůj               

výrobek.  Delší  videa  a  videa  nahraná  na  jiných  platformách  než  Youtube  nebudou  pro               
hodnocení   soutěže   akceptována.   

● Veškerý  převzatý  obsah  ve  videu  (text,  obrázky  atp.)  bude  ve  videu  citován  následující               
formou:   “zdroj:   wikipedia.org”.   

● Video  soutěžní  tým  vypublikuje  veřejně  na  Youtube,  následně  zkopíruje  URL  adresu             
z adresního  řádku  prohlížeče  a  vloží  ji  do  přihlašovacího  formuláře  na  adrese :             
https://1url.cz/xKatO   

● 5  nejlepších  soutěžních  prací  v kategorii  A  i  B  postoupí  do  krajského  finále              
soutěže.   

● Soutěžní  týmy  vybrané  do  krajského  finále  osobně  předvedou  a  krátce  (v  délce  max.  7                
min.)   představí   svůj   výrobek   porotě.   

● Na   základě   prezentace   v krajském   finále   porota   určí   pořadí   týmů   v kategorii   A   i   B;   
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● Přihlášením  do  soutěže  účastníci  souhlasí  s pravidly  soutěže  a  zavazují  se  je  bez  výhrad               
dodržovat.  Souhlasí  také  s tím,  že  pořadatel  soutěže  je  oprávněn  uveřejnit  zaslaná             
soutěžní  videa,  jména,  podobizny  a  obrazové  či  zvukové  záznamy  výherců  ve             
sdělovacích   prostředcích   a   v propagačních   materiálech   pořadatele   této   soutěže.   

 
 
Harmonogram   soutěže:   

● Vyhlášení   soutěže:   7.   9.   2021   
● Odevzdání   soutěžní   práce:   do   12.   11.   2021,   18:00h.,    na     https://1url.cz/xKatO ,     poté   

bude   formulář   zneaktivněn.   
● Krajské  finále  soutěže: 15.  12.  2021 ,  zasedací  místnost  B  3.16  Krajského  úřadu  Kraje               

Vysočina,   Žižkova   57,   Jihlava.   
 

Vyhodnocení  soutěže  provede  porota  pod  vedením  RNDr.  Jana  Břížďaly,  člena  rady  Kraje              
Vysočina.  
 
Ceny:     
 
1.   místo   v kategorii   A   i   B   -   Externí   disk   

2.   místo   v kategorii   A   i   B   -   Sluchátka   

3.   místo   v kategorii   A   i   B   -   Přenosný   reproduktor   

4.   –   5.   místo   v kategorii   A   i   B   -   Powerbanka   

Vedoucí   týmu   získá   náramek   Xiaomi   Mi   Band   4.   

 

Kontakt   na   pořadatele:   
Terezie   Doleželová,   724   650 146,    dolezelova.t@kr-vysocina.cz   
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