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„Technika kolem mne“
2. ročník amatérské soutěže videí
Vyhlašovatel: Pražská vědeckotechnická společnost, z. s. (PVTS)
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
Kontakt:

Ing. Milan Brož, CSc.
mibroz@seznam.cz; +420 732726816

Vyhlášení soutěže:
Uzávěrka soutěže:
Vyhlášení výsledků:
Videa zasílat na:

15. května 2017
25. října 2017
12. 11. 2017
25. listopad 2017
adresu vyhlašovatele, nebo na e-mail: mibroz@seznam.cz

Cílem soutěže je orientovat mládež na techniku. Formou videa zdokumentovat zajímavé
technické památky, technická zařízení v okolí bydliště autora a tak povzbudit zájem o studium
technických oborů.
Propozice:
• Téma soutěže: technika, přístroj, stroj, dopravní prostředek, zařízení nebo stavba v okolí
bydliště autora.
• Doporučený žánr: dokument, reportáž, animované nebo hrané video.
• Video musí čerpat z takových zdrojů, které neporušují autorská práva.
• Nelze přihlásit video obsahující násilí a činy proti lidskosti.
• Délka videa od 4 do 6 minut.
• Doporučené formáty videa: AVI, MPEG-2, MP4, DVD – Video; poměr stran: 4:3, 16:9.
• Autor: jednotlivec nebo kolektiv.
• Věk autora do 20 let.
• Soutěž se vyhlašuje:
o pro studenty všech typů středních škol,
o pro učně všech druhů učňovských zařízení.
• Do soutěže nebudou přijímány práce studentů filmových škol.
• Soutěže se mohou zúčastnit autoři z České a Slovenské republiky.
• Vyplnit a zaslat přihlášku do soutěže, kterou lze stáhnout na www.csvts.cz/pvts.
• Odeslat video vyhlašovateli soutěže.
• Rozhodnutí, že video splňuje zadání soutěže je na posouzení odborné poroty jmenované
vyhlašovatelem.
• Ocenění:
o 1. místo: diplom a 5 000 Kč
o 2. místo: diplom a 4 000 Kč
o 3. místo: diplom a 3 000 Kč
o 4. až 25. místo: věcný dar.
• Odborná porota může některé místo neudělit nebo udělit vícenásobně.
Výkonný výbor PVTS
V Praze dne 15. května 2017

