Pravidlá videosúťaže
„Toto musím vyskúšať doma!“
1. Súťažiaci sa do súťaže môžu prihlasovať samostatne alebo ako kolektív v jednej
kategórii spoločne študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a doktorandi podľa
aktuálneho stavu v čase prihlásenia sa do súťaže.
2. Autor alebo autori súťažného príspevku (ďalej len video), resp. jeho/ich zákonný
zástupca v prihlasovacom formulári čestne prehlási, že video je pôvodným autorským
dielom, autor je oprávnený disponovať s majetkovými autorskými právami na zaslané
video. Autor videa, resp. jeho zákonný zástupca dáva vyhlasovateľovi súhlas na
spracovanie osobných údajov uvedených vo formulári prihlášky v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Autor vo veku do dovŕšenia 16. roku musí zaslať podpísaný súhlas zákonného zástupcu
dieťaťa so spracovaním osobných údajov v papierovej podobe na adresu CVTI SR.
Súhlas je prílohou štatútu.
4. Pod pojmom „video“ sa v rámci videosúťaže rozumie audiovizuálne dielo, ktoré je
vytvorené prostredníctvom zaznamenávacích technických prostriedkov a môže byť
upravované prostredníctvom strihových programov. Technické parametre videa: formát
MP4, AVI, WEBM, MPG, MOV alebo WMV, veľkosť – do 1 GB.
5. Každý autor môže prihlásiť do súťaže len jedno video.
6. Každé video musí mať vyplnený elektronický formulár prihlášky, ktorý je uverejnený
na webovej stránke https://tyzdenvedy.sk/video-sutaz-2022/. Vo formulári prihlášky
autor videa vyplní všetky povinné údaje, stručne opíše video, ktoré nahrá na úložisko
www.wetransfer.com so zadaným e-mailom adresáta („Email to“) ncpvat@cvtisr.sk
v predpísanom formáte a následne formulár odošle. Súťažiacemu príde spätný mail
o akceptácii videa v súťaži.
7. Autor prihlásením videa do súťaže súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na
nekomerčné účely pre potreby propagácie podujatia Týždeň vedy a techniky a
propagácie vedy a techniky. Súhlas na použitie udeľuje autor Centru vedeckotechnických informácií SR. Vybrané videá budú zverejnené na webovej stránke
Týždňa vedy a techniky, stránkach patriacich CVTI SR, sociálnych sieťach
a videokanáloch v správe CVTI SR.
8. Hodnotiaca komisia vyberie videá, ktoré postúpia do užšieho výberu – a teda na
hodnotenie. Z týchto videí komisia vyberie víťaza, ktorému ponúkne natočenie videa
profesionálnym štábom CVTI SR. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať video, ak
nebol dodaný v požadovanej kvalite, nespĺňal podmienky súťaže definované v štatúte,
alebo sa nevenoval téme pokusov z populárnych diel.
9. Hodnotiaca komisia ocení jedno video. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť
ocenenie, ak žiadne súťažné video nebude spĺňať podmienky súťaže. Ocenenie sa
skladá z diplomu a vecnej ceny, ktorá bude zabezpečená prostredníctvom partnerov
súťaže.
10. Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
11. Víťaz bude vopred informovaný a vyhlásený počas záverečného ceremoniálu.
12. Ceny nie sú právne vymáhateľné.
13. Špecifiká pravidiel súťaže je obsahom Štatútu videosúťaže, ktoré je povinný autor
akceptovať. Štatút súťaže je uverejnený na www.tyzdenvedy.sk.

