Ministerstvo vnitra vyhlašuje ve spolupráci se společností STUDENT
AGENCY, s.r.o., soutěž v rámci boje proti obchodování s lidmi
s názvem

„Cesta bez rizik: vymysli, varuj, vyhraj!“
PODMÍNKY SOUTĚŽE
Obecná ustanovení

1. Tato pravidla stanoví podmínky a pravidla soutěže „Cesta bez rizik: vymysli, varuj, vyhraj!“.
2. Soutěž vyhlašuje: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, 170 34.
3. Soutěž podporuje: STUDENT AGENCY,s.r.o.,
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, Brno, 602 00.
3. Soutěž je organizována na území České republiky.
4. Soutěž je zahájena dnem 1. 2. 2013.
5. Posledním dnem pro odevzdání soutěžních prací je 31. 3. 2013.
6. Soutěže se může zúčastnit každý občan České republiky starší 15 let, který dodrží níže
uvedená pravidla a podmínky soutěže.
7. Zasláním díla akceptuje soutěžící podmínky soutěže.
Téma soutěže

Klip, který bude mít preventivně-informační charakter v rámci potírání obchodování s lidmi
(dále jen „dílo“).
Dílo by mělo obsahovat jednoduchá doporučení pro vycestování:
•
•
•
•

nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte
informujte blízké o tom, kam jedete
zjistěte si kontakt na zastupitelský úřad ČR, místní policii, pomáhající organizace
mějte u sebe kopii svých dokladů.

Dílo by v žádném případě nemělo působit odstrašujícím dojmem. Nemělo by odrazovat od
cestování do zahraničí či od hledání práce v zahraničí.
Soutěžní ceny

1. místo: certifikát pro dvě osoby na mezinárodní jízdenku pro cestu tam a zpět
2. místo: 4 otevřené zpáteční jízdenky po ČR dle vlastního výběru
3. místo: cestovní a jazykový průvodce dle výběru
Cestovní průvodce: Austrálie, Berlín, Brusel, Belgie, Bulharsko, Egypt, Indie, Japonsko, Jižní
Afrika, Kanada, Kuba, Malta, Mnichov, Nový Zéland, Riga, Rio de Janeiro, Salzburg, Španělsko
jazykový průvodce: arabština, bulharština, francouzština, chorvatština, italština, maďarština,
němčina, nizozemština.

Výherci budou vyrozuměni telefonicky nebo e-mailem. Při převzetí ceny předloží doklad o své
totožnosti.
Technická specifikace díla

Vzhledem k tomu, že se vítězná díla budou vysílat v autobusech STUDENT AGENCY, je
nutné, aby splňovala následující parametry odpovídající formátu PAL DV:

Formát:
Délka spotu:
Rozlišení:
Počet snímků za sekundu:
Pixel Aspect Ratio:

*.avi (bez komprese, bez
kodeku)
do 30 sekund
720×576 px
25 fps
1,094

Doporučujeme, aby dílo splňovalo i následující parametry. Odlišné vlastnosti mohou
způsobit snížení výsledné kvality díla při projekci. Nedostatečná kvalita díla by mohla
v krajním případě vést i k nepřijetí díla do soutěže.
Scan Fields (interlacing) – prokládání řádků:
Title Save Area – bezpečná oblast obrazu (save zones):
Color Space – barevný prostor:
Sampling Rate
Sample Precision – bitová hloubka (bit depth):
Channels – počet kanálů:
Sound Mode – zvukový mód:
Sound Normalizing – normalizace zvuku:

•

none (bez prokládání)
20 % (horizontal and vertical)
RGB 24-bit
44 100 Hz
16-bit
2
stereo
max. 75 % k 0 dB

Dílo je třeba zaslat na datovém nosiči (CD, DVD, flash) na adresu:
Ministerstvo vnitra, odbor tisku PR, Denisa Čermáková, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ: 170 34.
Dílo je také možné zaslat prostřednictvím internetového datového úložiště (např.

uschovna.cz apod.) a odkaz ke stažení odeslat na adresu denisa.cermakova@mvcr.cz.

Pozn.: Dílo nelze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy.
Jazyk díla: čeština
Kritéria hodnocení soutěže

Sdělnost – zda dílo obsahuje požadované informace a předává je srozumitelnou formou
Kreativita – způsob předání informace
Kvalita zpracování

Vítězné dílo vybere komise složená ze zástupců odboru bezpečnostní politiky MV, odboru tisku a
PR MV, společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., pomáhající neziskové organizace a filmového
experta. V případě, že komise usoudí, že zaslané dílo nesplňuje soutěžní podmínky, bude ze
soutěže vyřazeno. K vyhodnocení soutěže dojde do 31. 5. 2013.
•

Vyhlašovatel soutěže si tedy vyhrazuje právo vyřadit díla, která:

nesplňují stanovené podmínky

obsahují násilné scény, explicitní zobrazení sexuálních scén, vulgarismy

porušují platné právní předpisy

Autorská práva

•

Soutěžící musí být autorem zaslaného díla. Zasláním díla soutěžící výslovně prohlašuje, že je
jeho autorem.
Soutěžní dílo může být jakkoli ozvučeno. Autor však zodpovídá za ošetření použitého
doprovodu z hlediska ochrany autorských práv u Ochranného svazu autorského (OSA).
Vyhlašovatel soutěže nepřebírá odpovědnost vůči třetím osobám za původ zaslaných prací
a neodpovídá také za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně
odpovědný soutěžící, který soutěžní dílo do soutěže přihlásil.
V případě porušení autorských práv či zjištění, že zúčastněné práce jsou dílem jiného autora
než soutěžícího, či byly staženy z internetu nebo převzaty z jiného média, je soutěžící trvale
diskvalifikován. Soutěžící je v takovém případě povinen nahradit veškerou vzniklou škodu či
jinou újmu.
Zasláním díla soutěžící prohlašuje, že účinkující osoby daly souhlas ke zveřejnění a k tomu,
že nebudou vznášet nároky vůči vyhlašovateli soutěže.
V případě, že byl komisí oceněn soutěžící, který nedodržel některé z uvedených pravidel
(např. porušil autorský zákon), je tento soutěžící povinen vrátit cenu nebo uhradit
vyhlašovateli její hodnotu, a to nejpozději do čtrnácti dnů od vyrozumění vyhlašovatele
soutěže. Vyhlašovatel má právo ve vyrozumění zvolit způsob plnění, tedy určit, zda
soutěžící cenu vrátí nebo převede peněžní prostředky odpovídající hodnotě přijaté ceny na
účet stanovený v tomto vyrozumění.
Vyhlašovatel soutěže vyzve po vyhodnocení výsledků vítěze soutěže k uzavření licenční
smlouvy. Zasláním díla se soutěžící předem zavazuje, že pokud bude podle předchozí věty
vyhlašovatelem vyzván, uzavře s ním písemnou smlouvu, ve které vyhlašovateli udělí právo
dílo užít, včetně souhlasu s případným zpracováním díla. Úpravy podle předchozího
odstavce se užije obdobně v těch případech, kdy vítěz soutěže odmítne licenční smlouvu
uzavřít.

•
•

•

•
•

Souhlas se zpracováním osobních údajů

•

Zasláním díla vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů
vyhlašovatelem pro účely organizace této soutěže. Souhlas je dán na dobu neurčitou.
Zpracování může probíhat automatizovaným i mechanickým způsobem. Soutěžící je
oprávněn požádat vyhlašovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů.
Vyhlašovatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Domnívá-li se
soutěžící, že vyhlašovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může požádat
vyhlašovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranil takto vzniklý stav, zejména
blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

•

Zasláním díla soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn užít jeho jméno a
příjmení ve sdělovacích prostředcích, a tak je zpřístupnit veřejnosti.

Zaslání soutěžních děl

•
•
•

Soutěžní dílo je nutné zaslat nejpozději do 31. 3. 2013. Akceptováno bude také datum
odeslání v den uzávěrky.
Práce odeslané po datu uzávěrky již nebudou zařazeny do soutěže.
Obálku se zaslaným dílem je třeba označit nápisem „Cesta bez rizik: vymysli, varuj,
vyhraj!“.

Součástí zaslaného díla musí být:
•
•
•

Jméno a příjmení soutěžícího
Kontaktní údaje – adresa, e-mail, případně telefon
Věk

