Pravidla soutěže pro děti a mládež WAU
(krátké AV prezentace osobních zážitků)
čl. 1
I. ročník soutěže WAU vyhlašuje HORIZONT Blansko, z.s. jako součást 22. ročníku filmů,
setkání a dobrodružství RAJBAS 2020, který proběhne v Blansku ve dnech 20.-22. 11. 2020.
čl. 2
Soutěž autorských prezentací (vizuální tj. foto, video, případně zvuková, nezbytnou
podmínkou je vlastní živý komentář) je vyhlášena pro věkové kategorie do 10 let, 11-15 let a
16-20 let. Tematické zaměření na přírodu, cestování, táboření, sport v přírodě a další
neobyčejné zážitky.
čl. 3
Maximální délka vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut. Jeden autor může přihlásit nejvíce
1 prezentaci.
čl. 4
Prezentace hodnotí odborná porota, která rozhoduje o udělení cen, přičemž si vyhrazuje
právo na případné neudělení ceny či udělení zvláštní ceny. Při hodnocení budou zvažovány
kritéria prezentačních dovedností, originalita a obsažnost. U starších také úroveň zpracování
(víme, že malým dětem se zpracováním pomohou rodiče, jde však o soutěž dětí a mládeže,
ne jejich rodičů).
čl. 5
Divácká cena bude vyhlášena napříč věkovými kategoriemi, nezávisle na hodnocení
odborné poroty.
čl. 6
Soutěžní díla musí být zaslána předem, a to nejpozději do 10.11.2020 na ftp server Festivalu
Rajbas ( http://2020.festival-rajbas.cz/wau/ )maximálně ve velikosti 2 GB. Současně je třeba
vyplnit správné údaje do přihlašovacího formuláře a vybrat 2 ilustrativní fotografie. Soutěžící
(u dětí do 15 let jeho zákonný zástupce) nahráním díla na ftp a potvrzením souhlasu s
podmínkami soutěže uděluje svolení k případnému využití ukázek fotografii nebo krátkých
videí k propagaci festivalu Rajbas. Informace o soutěži WAU a celém festivalu RAJBAS 2020
jsou průběžně zveřejňovány na www.festival-rajbas.cz.
čl. 7
Pro případnou komunikaci s organizátorem soutěže lze využít následující kontakty:
e-mail: ludvik.cor@post.cz
+ 420 605 428 859 (koordinátorka soutěže Eva Šamonilová)
+ 420 723 091 241 (ředitel festivalu Milan Daněk)
čl. 8
Soutěž prezentací je účastníkům festivalu veřejně přístupná.
čl. 9
Fotodokumentace pořízená organizátory během soutěže může být použita k propagaci
festivalu Rajbas.
čl. 10
Soutěžící mají volný vstup (+ 1ks volné vstupenky pro doprovod) na program festivalu
RAJBAS 2020 (www.festival-rajbas.cz).

Eva Šamonilová, koordinátorka soutěže

Milan Vrána, předseda poroty

WAU – soutěž pro děti a mládež o nejpovedenější dobrodružnou prezentaci je tady!
Chodíš rád na výlety, vandruješ, cestuješ, baví tě pozorování přírody? S rodiči, sám,
s kamarády nebo oddílem? WAU je tu právě pro tebe.
Přijď se o své zážitky podělit s ostatními. Můžeš fotit i filmovat. Žádné dobrodružství není
příliš malé, žádné místo obyčejné, tak neváhej a pojď do toho. Na prezentaci tvého
dobrodružství se budeme těšit 20.11. 2020 na festivalu Rajbas. Soutěžit budeme v
kategoriích: do 10 let, 11-15 let a 16-20 let. Maximální délka prezentace je 15 minut a bude
třeba ji zaslat do 10.11. 2020. Podrobná pravidla soutěže naleznete na stránkách festivalu
Rajbas.

Úkoly:
1) zveřejnit, co nejrychleji potřebné informace na webu Rajbasu
2) propagace
- v mediích zejména na Blanensku ale i celostátně
- ve školách (učitelé TV a zeměpisu)
- osobnímířící na učastníky Rajbasu – rodičů dětí a dorostu
3) zamyslet se nad případnými partnery soutěže – Dům přírody? - půjde hlavně o ceny
takže třeba vstupenky do Aquparku, kina, ruzné zážitková outdoor centra…..

