SÚŤAŽ SÚŤAŽ SÚŤAŽ

Erasmus+ vašimi očami
Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+? Máte
zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+.
Chystáte sa na mobilitu do zahraničia?
Stvárnite svoje postrehy formou videa a zapojte sa do našej súťaže.
Súťaž je primárne určená pre žiakov a študentov materských, základných, stredných a
vysokých škôl. V prípade záujmu sa môžu zapojiť aj jednotlivci, kolektívy a skupiny.
Súťaž je určená jednotlivcom, účastníkom mobility, ktorými sú žiaci, študenti a
zamestnanci materských, základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre kolektívy zo
škôl a iných organizácií, ktoré získali v rámci programu Erasmus+ finančnú podporu a do
programu sa priamo zapojili.
Úlohou súťažiacich je vytvoriť krátke video ( hrané, animované, dokumentárne alebo
kombinované) v maximálnej dĺžke 3 minúty, ktoré má pútavo a zároveň výstižne priblížiť
program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Svoje práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu súťažiaci posielať do 30. júna
2016 na adresu SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie
a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04, Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom:
Súťaž – Erasmus+ vašimi očami.

PRIHLÁŠKA

MENO A PRIEZVISKO:
NÁZOV ORGANIZÁCIE/ŠKOLY:
ADRESA:
E-MAIL:
TELEFÓNNE ČÍSLO:
NÁZOV VIDEA:
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VIDEA:
V.................................. DŇA.....................................
PODPIS: ........................................
Všetci súťažiaci prihlásením sa do súťaže automaticky potvrdzujú, že práca je ich vlastná a
svojím dielom neporušili autorské práva iných osôb. Zároveň dávajú SAAIC svoj súhlas
na šírenie diela v rámci propagácie programu Erasmus+.

ŠTATÚT SÚŤAŽE:
1. Základné podmienky
Vyhlasovateľom súťaže je SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre
vzdelávanie a odbornú prípravu.
Predmetom súťaže je vytvorenie krátkeho audiovizuálneho diela – videa. Zámerom súťaže
je pútavým spôsobom priblížiť program Erasmus+ širokej verejnosti.
Dielo/produkt súťaže – krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo
kombinované) má pútavou, vtipnou, ale aj náučnou formou priblížiť program Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Odporúčaná maximálna dĺžka audiovizuálneho diela
je 3 minúty.
Ocenené práce budú sprístupnené verejnosti na webovej stránke www.erasmusplus.sk a na
facebooku / Erasmus+ SK.
Súťaž je primárne určená žiakom a študentom materských, základných, stredných a
vysokých škôl. V prípade záujmu sa môžu zapojiť aj jednotlivci, kolektívy a skupiny.
Do súťaže môžu byť zaradené maximálne 2 diela (videá) od 1 autora, ktoré zašle v termíne
do 30.6.2016 spolu s povinnými dokladmi (viď nižšie) poštou na adresu:
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
8110 4 Bratislava
Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Erasmus+ vašimi očami.
Súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky súťaže a chcú sa do nej zapojiť, musia do 30. júna 2016
zaslať:
1. vyplnenú prihlášku
2. CD ROM alebo USB kľúč so súťažným dielom
Všetci súťažiaci prihlásením sa do súťaže automaticky potvrdzujú, že práca je ich vlastná a
svojím dielom neporušili autorské práva iných osôb.
SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu nepreberá žiadnu
právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku
ktorému by prostredníctvom víťazného diela došlo. SAAIC taktiež nepreberá žiadnu zodpovednosť
za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv na duševné vlastníctvo a
ochranu osobnosti, ktoré môže prostredníctvom zverejneného víťazného diela nastať. Ocenené
práce budú sprístupnené verejnosti na webovej stránke www.erasmusplus.sk a na facebooku /
Erasmus+ SK.

Zaslaním diela súťažiaci súhlasí s jeho zverejnením, bezplatným sprístupnením a
rozširovaním pre laickú verejnosť. Zaslaním diela súťažiaci zároveň udeľuje
vyhlasovateľovi súťaže bezodplatnú, rozsahovo neobmedzenú, výhradnú a časovo
obmedzenú licenciu (na čas zodpovedajúci zákonnej dobe ochrany majetkových práv k
dielu) na všetky známe spôsoby použitia diela a to najmä:
- výrobu rozmnoženín určených na verejný odbyt v tuzemsku a zahraničí,
- účely propagačné, reklamné a prezentovanie v masmédiách s nekomerčným využitím.

Súťažiaci má právo žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých
rozmnoženinách diela s náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti.
Súťažiaci má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek
nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela.
Zaslaním prihlášky do súťaže súhlasí súťažiaci so spracovaním osobných údajov.
2. Hodnotenie
Práce bude hodnotiť komisia zložená z pracovníkov SAAIC a prizvaných odborníkov.
Hodnotitelia budú posudzovať práce podľa nasledujúcich kritérií:
- Kreatívnosť, originalita
- Výstižnosť
- Náročnosť spracovania, kvalita
Proces hodnotenia komisie je neverejný. Hodnotenie prác komisiou prebieha jednorázovo
po uplynutí termínu súťaže.
3. Ocenenia
1.miesto: 2-dňová návšteva Štrasburgu (v prípade, že víťazom bude kolektív, maximálne
počet účastníkov budú 4 osoby)
2.miesto: finančná odmena 300€
3.miesto: finančná odmena 200€
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo oceniť aj ďalšie súťažné diela podľa svojho uváženia
vecnými cenami.
4. Termíny
Súťažné diela môžu súťažiaci prihlasovať do 30.6.2016 vrátane (rozhodujúci je dátum
poštovej pečiatky). Doručené práce nesmú byť akýmkoľvek spôsobom poškodené.
Výsledky budú zverejnené na webovej stránke www.erasmusplus.sk
5. Osobitné ustanovenie
Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo súťaž
odložiť alebo nevyhlásiť všetky ocenené miesta.

