Zoo Ostrava vyhlašuje

pro mateřské, základní a střední školy
Soutěžní úkol
Na školní zahradu, příp. do okolí školy, ale i přímo na školní budovu vyrobit příbytek pro samotářsky
žijící hmyz (tzv. hmyzí hotel) a jeho vznik zdokumentovat do krátkého max. 3 min. trvajícího videa (v
běžně spustitelných formátech, např. avi, mp4…). Video musí obsahovat přípravu, samotnou stavbu a
následně i hotový výtvor.
- Materiál na výrobu hmyzího hotelu musí být převážně přírodní, tj. dřevo a další rostlinný
materiál, papír, hlína apod.
- Hmyzí hotel musí mít velikost min. 30 cm x 50 cm
- Do výroby hmyzího hotelu musí být zapojeny ve velké míře děti, samozřejmě s ohledem na
jejich věk a bezpečnost.
- Dokumentace stavby může být i formou více videí v celkové délce nepřesahující 3 minuty.

Soutěžní kategorie
1. Mateřské školy
2. Základní školy, tj. od 1. do 9. třídy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
3. Střední školy

Soutěžní tým
Za školu lze přihlásit jeden soutěžní tým o maximálním počtu 10 dětí, žáků, příp. studentů.

Přihlášení do soutěže
Do soutěže se můžete přihlásit výhradně elektronickou formou. V přihlášce prosím uveďte:
- název a adresu školy
- jmenný seznam a věk soutěžících dětí
- jméno zodpovědného učitele, mailovou adresu a telefonní kontakt
Přihlášky posílejte na adresu vyuka@zoo-ostrava.cz do 28. února 2017. Obratem, nejdéle do týdne,
obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Termín ukončení soutěže je 15. května 2017. Do této doby je nezbytné poslat hotová videa přes
uschovna.cz na stejnou emailovou adresu s uvedením názvu školy.

Vyhodnocení soutěže
V každé kategorii vybereme tři videa prezentující nejlepší hmyzí hotely, která budeme prezentovat na
webových stránkách Zoo Ostrava a Facebookovém profilu zoo. Vítězný tým z každé kategorie
pozveme do zoo na slavnostní předání cen, které proběhne 15. června 2017. Ceny byly pořízeny
v rámci projektu „Biodiverzita – to jsme i my“ financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Zdroje informací
• www.letitgrow.eu
• www.vcelkysamotarky.cz
• www.zelenadomacnost.cz
• www.prirodnizahrada.cz
• a další…

www.zivazahrada.cz
www.ekozahrady.com
www.prirodni-zahrady.cz
www.zoo-ostrava.cz

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 15. května 2017.
2. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba nebo skupina nejvýše deseti fyzických osob s
trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem v České republice navštěvující mateřskou, základní
nebo střední školu (dále jen „soutěžící“).
3. Opakovaná účast není dle těchto pravidel soutěže povolena. V případě více zaslaných soutěžních
videí od jednoho autora či skupiny autorů bude do soutěže zařazeno pouze první zaslané soutěžní
video. Ostatní budou ze soutěže vyřazena. Rozhodující je datum odeslání každého takového soutěžní
ho videa.
4. Soutěžící přihlašuje jejich škola, nehlásí se samostatně. Každá škola může do soutěže přihlásit max.
jedno družstvo o maximálním počtu 10 žáků.
5. Úkolem soutěžního družstva je vybudovat příbytek pro samotářsky žijící hmyz (tzv. hmyzí hotel) a
jeho vznik zdokumentovat do krátkého max. 3 min. trvajícího videa (v běžně spustitelných formátech,
např. avi, mp4…).
6. Hmyzí hotel musí mít velikost min. 30 cm x 50 cm, může být ale nepravidelného tvaru. Materiál na
výrobu hmyzího hotelu musí být převážně přírodní, tj. dřevo a další rostlinný materiál, papír, hlína
apod.
7. Soutěžní video musí obsahovat přípravu, samotnou stavbu a následně i hotový výtvor. Do výroby
hmyzího hotelu musí být zapojeny ve velké míře děti, samozřejmě s ohledem na jejich věk a
bezpečnost. Dokumentace stavby může být i formou více videí v celkové délce nepřesahující 3
minuty. Video sestávající pouze z fotek nebude akceptováno.
8. Přihlášku do soutěže je třeba zaslat elektronicky do 28. února 2017 na adresu vyuka@zooostrava.cz. Přihláška musí obsahovat následující údaje:
a) jméno a příjmení všech soutěžících,
b) úplnou poštovní adresu školy nebo školského zařízení, kterou soutěžící navštěvují,
c) telefon a e-mailovou adresu na informovaného zástupce školy,
d) věk soutěžících.
9. Hotová videa je třeba zaslat do 15. května 2017 přes „uschovna.cz“ na mail vyuka@zoo-ostrava.cz.
10. Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit ze soutěže soutěžní video nesplňující podmínky podle bodů
2. až 9. těchto pravidel soutěže.
11. 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.
12. Z došlých videí pracovníci Zoo Ostrava vyberou tři videa zachycující nejoriginálnější hmyzí hotel.
Ta vystaví na webových stránkách zoo a na facebookovém profilu zoo. Tímto účastníci soutěže se
zveřejněním souhlasí.
13. Porota bude videa a hmyzí hotely hodnotit na základě následujících kritérií:
a) použitý materiál,
b) zapojení dětí do budování hmyzího hotelu,
c) kreativita a originalita,
d) vizuální grafická podoba videa,
e) dodržení všech pravidel soutěže.
14. Organizátoři neodpovídají za případnou ztrátu, poškození či zničení zaslaného soutěžní ho videa či
jeho části ani za její řádné doručení na soutěžní odpovědní adresu, nedoručení či prodlení videa.

