Slovensko dnešných dní
Video súťaž pre študentky a študentov stredných škôl v SR vyhlasovaná YFU
Slovensko - partnerom 19. ročníka OĽP (ako paralelná súťaž – prebiehajúca
zároveň s 19. ročníkom OĽP)

Súťažné podmienky
Doba a miesto platnosti
-

Súťaž bude trvať od 01. 01. 2017 do 31. 3. 2017 (posledný termín na doručenie súťažného
videa je 31.3. 2017 o 12:00).
Súťaž prebieha na území Slovenska

Účasť v súťaži
1. Do súťaže sa môže zapojiť každá študentka a každý študent strednej školy, ktorá/ý sa
zúčastní niektorého z kôl (školského, krajského) OĽP
2. Každá súťažiaca osoba musí vyplniť online prihlášku, ktorá bude od 1. 1. 2017 zverejnená na
www.yfu.sk; musí tiež poskytnúť všetky požadované informácie, ktoré sú potrebné pre
registráciu a budú použité len pre tento účel.
3. Každá súťažiaca osoba vytvorí originálne video (informáciu pre zahraničné študentky a
zahraničných študentov o súčasnom Slovensku, predstavenie Slovenska a pod.), nahrá ho na
server www.uschovna.cz a pošle nám odkaz.
4. Osoba sa stáva súťažiacou po tom, ako vyplní prihlášku a YFU Slovensko obdrží jej súťažné
video.
5. Video príspevky musia byť originálne a musia obsahovať pred tým nepublikovanú prácu
súťažiacej osoby tak, aby neboli porušené žiadne z autorských práv.
6. Prihlásené videá musia byť v slovenčine alebo so slovenskými titulkami.
7. Video príspevky nesmú obsahovať žiadne urážlivé alebo hanlivé výrazy. Rovnako nesmú byť
svojim obsahom nevhodné alebo diskriminujúce a musia byť v súlade so zásadami a praxou
YFU Slovensko a OĽP.
8. Žiadna časť videa nesmie propagovať produkty, značky, služby a nesmie klamať, zavádzať
alebo svojim spracovaním uvádzať do omylu.
9. Odoslaním videa súťažiace osoby súhlasia so získaním vlastníctva videa organizáciou YFU
Slovensko a umožnia tým jeho ďalšie využitie pre nekomerčné účely.

10. Rodinne príslušné osoby alebo osoby blízke zamestnancom a zamestnankyniam YFU
Slovensko a partnerských organizácií, vrátane samotných zamestnancov a zamestnankýň sú
z účasti na tejto súťaži vylúčení.
11. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby alebo skupina fyzických osôb.

Spôsob výberu víťazného videa
1. Súťaž bude ukončená 31. marca 2017 o 12:00 SEČ.
2. Autori a autorky príspevkov zaslaných po 31. marci 2017 nebudú mať nárok na účasť
v súťaži.
3. Výsledky budú oznámené súťažiacim 1. apríla 2017.
4. Výherca alebo výherkyňa súťaže a jeho/jej učiteľ/učiteľka budú pozvaní na slávnostné
odovzdanie ceny počas Celoštátneho kola 19. ročníka OĽP a to v termíne 5. – 7. apríla 2017.
5. Najlepšie video bude vybrané porotou, ktorej zloženie bude oznámené v priebehu súťaže na
www.yfu.sk

Technické požiadavky
1. Video musí byť v niektorom z bežných video formátov (MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, WebM
súbory, FLV...).
2. Jeho minimálna kvalita musí byť aspoň PAL 720x576
3. Dĺžka videa nesmie presiahnuť 2 minúty 30 sek.
4. Každá súťažiaca osoba môže súťažiť len s jedným videom.

Cena
1. Hlavná cena je tablet (do 200,- EUR)
2. Výnimočné, kreatívne spracované videá, ktoré nezískali hlavnú cenu, môžu byť ocenené
ďalšími vecnými cenami podľa rozhodnutia poroty.

Právna poznámka
Odoslaním videa (URL adresy) súťažiaca osoba akceptuje všetky podmienky súťaže. Zároveň udeľuje
YFU Slovensko plný súhlas k voľnému použitiu videa vhodnou formou v rámci svojej činnosti, vrátane
jeho umiestnenia na iné kanály ako sú YouTube, webové stránky YFU Slovensko, Facebook alebo pre
ďalšie účely. YFU Slovensko bude mať plné právo slobodne používať obdržaný video materiál aj jeho
časti.
YFU Slovensko sa na druhej strane zaväzuje, že bude vždy uvádzať skutočné tvorkyne/skutočných
tvorcov videa.
Tieto podmienky sa môžu meniť. Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte YFU Slovensko na emailovej adrese info@yfu.sk

