„Lepší město – lepší život“
(Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let)

PROPOZICE
Tato výtvarná soutěž je vyhlašována
Kanceláří generálního komisaře účasti České republiky na Světové výstavě EXPO (KGK)
ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).
Soutěž je realizována ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT (dále jen „NIDM MŠMT“)
a Ústavem pro informace ve vzdělávání (dále jen“ÚIV“).

Článek I

Účastníci soutěže

1.1

Soutěž je určena žákům gymnázií, středních odborných škol a základních uměleckých škol, účastníkům
aktivit pořádaných středisky pro volný čas dětí a mládeže (dále jen „školy“) ve věku 15 až 19 let.

Článek II
Cíl soutěže

2.1

Prezentovat na EXPO 2010 Českou republiku (dále jen „ČR“) jako atraktivní a prosperující zemi v srdci
Evropy, která unikátním způsobem přispívá k tvorbě a uchování civilizačních hodnot. Jako téma expozice
pavilonu ČR na EXPO 2010 jsme proto zvolili: „Plody civilizace“.

2.2

Zvolené téma umožňuje pozitivní a atraktivní prezentaci ČR, respektuje hlavní téma EXPO 2010 – „Lepší
město, lepší život“ a vytváří zázemí pro široké kulturní, politické a ekonomické aktivity ČR na EXPO 2010.
Součástí koncepce účasti ČR na EXPO 2010 Šanghaj je projekt nazvaný „Česká mládež a EXPO 2010“.
Naším záměrem je v rámci expozice prezentovat nápady, náměty a tvůrčí činnost naší nejmladší generace,
která prezentuje na této výstavě současný a budoucí život ve městech.

2.3

Inspirující podtéma této soutěže zní: „Co učiní moje město a život v něm lepší za dvacet let.“
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Článek III

Pravidla soutěže

3.1

Věková hranice soutěžících je 15 až 19 let, přičemž 15 let musí soutěžící dovršit nejpozději v den zahájení
soutěže – tj. 31. března 2009 a ke dni ukončení soutěže, tj. 30. října 2009, nesmí dovršit věk 20 let.

3.2

Soutěže se mohou zúčastnit pouze jednotlivci. Soutěž je rozdělena do tří kategorií, a to podle použitých
technik zpracování.:
I.

kategorie zahrnuje práce dvojrozměrných grafických technik;

II.

kategorie je určena pro třírozměrné techniky (plastiku, modely apod.);

III.

kategorie je určena pro projekty zpracované pomocí PC animace a videa.

3.3

Rozměry soutěžních prací nepřesáhnou u dvojrozměrných výtvarných děl velikost 1 m × 1 m, v případě
trojrozměrných děl pak 1 m × 1 m × 1 m. Součástí díla bude i jeho popis v rozsahu maximálně dvou stran
formátu A4. Každá práce bude po odevzdání do soutěže zdokumentována tak, aby mohla být prezentováno
na webových stránkách vyhlašovatele www.czexpo.com/soutez (dále jen “Internetová stránka soutěže”), a
to v běžném grafickém či video formátu.

3.4

Odesláním vyplněné Registrační karty současně s prací na adresu dle článku 5.1 uděluje soutěžící KGK
bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném
časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na KGK současně soutěžící
okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím
které je práce vyjádřena.

3.5

Ochrana osobních údajů poskytnutých na základě Registrační karty a jejich zpracování bude realizováno
v souladu se zákonem za účelem a v rozsahu uvedeným na Internetové stránce soutěže. Osobní údaje
poskytnuté KGK na základě Registrační karty nebudou KGK zpracovány pro jiné účely než pro plnění
propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání, a v případě finalistů až do skončení Světové výstavy EXPO.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze MŠMT, NIDM, ÚIV a kontaktní osobě uvedené v článku 5.1.
propozic soutěže (tím není dotčeno zvláštní ustanovení v čl. 5.4 těchto propozic).

Článek IV

Časový harmonogram soutěže

Průběh soutěže

Místo

Termín

Vyhlášení soutěže
Uzavření soutěže
Umístění prací na web soutěže
Zasedání hodnotící komise – výběr
absolutního vítěze
Slavnostní vyhlášení vítěze a
předání cen
Účast vítěze na EXPO

celostátní
Praha

31. března 2009
práce zaslat od 10. září do 30. září 2009
září – říjen 2009

Praha

15. října 2009

Praha

23. října 2009

Šanghaj

v průběhu výstavy – 2010
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Článek V

Průběh a hodnocení soutěže

5.1

Sběr prací svých žáků bude provádět každá jednotlivá škola, jejímž žákem soutěžící je. Každá zúčastněná
škola na své úrovni vybere maximálně 3 práce, které současně s řádně vyplněnou Registrační kartou zašle
od 10. září 2009 do 30. září 2009 do celostátního kola soutěže na následující kontaktní adresu:
k rukám:……. Klára Braunová
Gymnázium Nad Alejí
Nad Alejí 1952
162 00 Praha 6
(IČ: 49625446; www.alej.cz)
Práce lze doručit v uvedeném termínu i osobně a to od pondělí až do pátku mezi 8.00 až 14.00 hodinou.

5.2

Hodnocení zaslaných prací v celostátním kole se uskuteční ve spolupráci s krajskými úřady, které nominují
členy hodnotící komise.

5.3

Hodnotící komise jmenovaná generálním komisařem účasti České republiky na EXPO poté vyhodnotí práce
a vybere první čtyři vítězná místa v jednotlivých kategoriích. Následně pak z vítězů jednotlivých kategorií zvolí
absolutního vítěze, jehož práce se stane součástí pavilonu České republiky na Světové výstavě EXPO
v Šanghaji. Autor vítězné práce se Světové výstavy zúčastní osobně, a to za doprovodu toho člena
pedagogického sboru – vyučujícího, který byl konzultantem práce a jehož jméno je uvedeno na přihlášce
do soutěže.

5.4

Finalisté na druhém až čtvrtém místě v každé kategorii obdrží hodnotné věcné ceny a v případě mimořádně
kvalitních soutěžních příspěvků jim bude umožněno tyto práce po určitou dobu umístit v pavilonu České
republiky na Světové výstavě EXPO. Všichni finalisté a jejich práce budou současně s uvedením jména, věku
a školy prezentováni na Internetové stránce soutěže a obdrží dárkové předměty Světové výstavy EXPO.

5.5

Všichni účastníci soutěže, kteří splní podmínky a pravidla soutěže a v jednotlivé kategorii se umístí se
do 20. místa včetně, získají drobné upomínkové předměty s logem Světové výstavy EXPO.

5.6

Finalisté mohou písemně požádat KGK po ukončení soutěže, tj. od slavnostního vyhlášení dnem 30. října
2009 až do 31. prosince 2009, o vrácení originálu práce. Nárok na vrácení originálu práce vzniká
až po skončení Světové výstavy EXPO v Šanghaji, tj. po 31. 10. 2010. Originál práce je nutné osobně
vyzvednout.

Článek VI

Kritéria hodnocení soutěže

6.1

Hodnotící komise bude práce vyhodnocovat v termínech dle časového harmonogramu, a to podle zadání
soutěže a těchto kritérií:




vyjádření zadaného tématu
úroveň zpracování
zpracování Srozumitelnost na mezinárodní úrovni

6.2

Výsledková listina a pořadí v jednotlivých kategoriích budou zveřejněny na Internetové stránce soutěže.

6.3

Adresář zúčastněných škol bude rovněž k dispozici na Internetové stránce soutěže a na internetové adrese
www.nidm.cz/talentcentrum/souteze
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Článek VII

Partneři soutěže
Hlavní partner:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
záštitu převzal ministr školství Mgr. Ondřej Liška

Partneři:

Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Ústav pro informace ve vzdělávání
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