
       
  

 

Zoo Ostrava vyhlašuje soutěž 

pro mateřské, základní, střední a základní umělecké školy 
 
Zoologická zahrada Ostrava se pravidelně zapojuje do ochranářských kampaní Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Na podzim 2017 byla vyhlášena nová kampaň s názvem 
SILENT FOREST (ZTICHLÝ LES). Kampaň poběží do roku 2019 a jejím cílem je přispět k záchraně 
zpěvných ptáků v jihovýchodní Asii. Tito ptáci jsou dlouhodobě předmětem nelegálního obchodu a 
spousta je jich v důsledku toho na pokraji vyhubení. Nejžádanější druhy již z mnoha ostrovů zcela 
vymizely. Společně tak můžeme šířit povědomí o krizi. ZAPOJTE SE S NÁMI I VY! 
 

Soutěžní úkol 
Napsat originální text písně upozorňující na problematiku ohrožení ptáků JV Asie na melodii složenou 
přímo pro kampaň Silent Forest a poslat krátké max. 4 min. trvající video (v běžně spustitelných 
formátech, např. avi, mp4…). Melodii najdete zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=f__X_LN1uWw&index=1&list=PL0f5fntDTns0OHg2_ahNE2_9SrvTF7IYK 

 
Soutěžní kategorie 

1. Mateřské školy 
2. Základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 
3. Střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií   
4. Základní umělecké školy 

 
Soutěžní tým 
Za školu lze přihlásit jednotlivce i soutěžní týmy dětí, žáků, příp. studentů (i více jednotlivců a týmů). 

 
Zapojení do soutěže 
Do soutěže se zapojíte zasláním videa spolu s řádně vyplněnou přihláškou nejpozději do 20. dubna 
2018. Obojí (video i přihlášku) pošlete přes www.uschovna.cz na vyuka@zoo-ostrava.cz.  
 
 

Zdroje informací 
www.silentforest.eu  

www.zoo-ostrava.cz/cz/forest/  
 
 
Vyhodnocení soutěže 
Slavnostní přehlídka nejlepších písní proběhne v Zoo Ostrava dne 12. května 2018 u příležitosti 
konání akce Den pro pěvce.  
 

Malá inspirace pro Vás 
Mladého českého zpěváka Thoma Artwaye problematika ohrožení pěvců v jihovýchodní Asii zaujala 
natolik, že o tom složil vlastní píseň a pomáhá šířit myšlenky kampaně na svých koncertech: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=upoEgLt9PgA 

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na společné zpívání!
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PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 

 
1. Organizátorem soutěže je Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace se sídlem 

Michálkovická 197, 710 00 Ostrava (dále jen „organizátor“). Uzávěrka soutěže je 20. dubna 
2018.  
 

2. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba nebo skupina fyzických osob s trvalým 
bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem v České republice navštěvující mateřskou, základní, 
střední nebo základní uměleckou školu (dále jen „soutěžící“). 
 

3. Soutěžící přihlašuje jejich škola, nehlásí se samostatně. Každá škola může do soutěže přihlásit 
jednotlivce a/nebo družstvo. Je možné hlásit více jednotlivců i družstev z jedné školy.  
 

4. Úkolem soutěžících je napsat originální text písně s tematikou kampaně Silent Forest na 
melodii složenou přímo pro tuto kampaň a poslat krátké max. 4 min. trvající video (v běžně 
spustitelných formátech, např. avi, mp4…). Melodii je dostupná zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=f__X_LN1uWw&index=1&list=PL0f5fntDTns0OHg2_ahNE2_9SrvT
F7IYK 
 

5. Hotová videa společně s řádně vyplněnou přihláškou je třeba zaslat do 20. dubna 2018 přes 
www.uschovna.cz na vyuka@zoo-ostrava.cz.   
 

6. Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže soutěžní video nesplňující podmínky podle 
bodů 2. až 5. těchto pravidel soutěže. 
 

7. Objektivitu a vyhodnocení soutěže garantuje Zoologická zahrada Ostrava. Všechna došlá 
videa budou evidována pod pořadovým číslem podle pořadí příjmu soutěžní zásilky. Videa 
opatřená pořadovým číslem a splňující podmínky soutěže budou předána k vyhodnocení 
odděleně od jmenného seznamu. K odtajnění jmenného seznamu dojde až po výběru 
nejlepších tří videí z každé kategorie. 
 

8. Zoo Ostrava zveřejní vybraná videa na některých svých internetových prezentacích. Tímto 
účastníci soutěže se zveřejněním souhlasí.  
 

9. Porota bude videa a texty písní hodnotit na základě následujících kritérií:  
a) prezentace tematiky kampaně,  
b) originalita textu, 
c) originalita podání písně, 
d) vizuální grafická podoba videa,  
e) dodržení všech pravidel soutěže. 

 
10. Organizátoři neodpovídají za případnou ztrátu, poškození či zničení zaslaného soutěžního 

videa či jeho části ani za její řádné doručení na soutěžní odpovědní adresu, nedoručení či 
prodlení videa. 
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