Pravidla soutěže „Staň se muzejním reportérem/reportérkou“
Vyhlašovatel a organizátor soutěže:
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM, se sídlem Zelný trh 6, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.
Kontaktní osoba: Marcela Červinková (Dětské muzeum)
Název soutěže:
Staň se muzejním reportérem/reportérkou
Aktuální téma:
Příroda v roce 2021
Cíl soutěže:
Záměrem soutěže je rozvíjet schopnost dětí a mládeže vnímat svět kolem sebe a zapojit je do dění
v Moravském zemském muzeu. Děti jsou vyzvány, aby se aktivně zapojily do vyhledávání, představení a
zdokumentování předmětů či jevů, které by se mohly stát součástí muzejních sbírek nebo být v muzeu
prezentovány.
Úkolem je natočit prostřednictvím dostupných digitálních technologií videoreportáž (max. 3 minuty) o
přírodní či archeologické lokalitě, přírodnině či zvířeti.
Videoreportáže budou zveřejněny na webu MZM, ohodnoceny a autoři vítězných odměněni.

Kategorie: Výzva je určena pro děti a mládež od 5 do 16 let.
Videoreportáže budou prezentovány a hodnoceny ve dvou věkových kategoriích 5-10 let a 11-16 let.
Děti však mohou pracovat v týmu a vzhledem k technice práce se počítá i s pomocí dospělých.
Trvání soutěže: Reportáže do aktuální výzvy soutěže přijímáme od 20. února do 15. června 2021
Podmínky účasti:
Podmínkou účasti v soutěži je souhlas zákonného zástupce nezletilého:
-

s užitím a zveřejněním přihlášeného díla,

-

souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů.

Oba souhlasy musí být součástí přihlášky do soutěže.

Pravidla soutěže:
Přihlášení do soutěže:
Účastníci soutěže se přihlásí vyplněním povinných údajů (e-mailové adresy, jména, příjmení a věku dítěte,
jména a příjmení zákonného zástupce, názvu reportáže), přiloží povinné přílohy (souhlas s užitím a
zveřejněním přihlašovaného díla a souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů) a nahrají video
prostřednictvím služby Uschovna.cz, odkud jej odešlete spolu se souhlasem zákonného zástupce na e-mail
detskemuzeum@mzm.cz.

Způsob hodnocení reportáží:
Reportáže budou hodnoceny z pohledu:
-

splnění podmínek výzvy (téma a kreativita)

-

působivosti obsahové náplně.

Vyřazeny ze soutěže budou reportáže:
-

jejichž obsah nebude odpovídat tématu výzvy

-

které budou obsahovat vulgární výrazy a násilí

-

které nebudou zaslány společně s vyplněným formulářem a povinnými souhlasy zákonného zástupce.

Odměna a zveřejnění reportáže:
Všichni zúčastnění obdrží věcnou odměnu potvrzující, že se stali Muzejním reportérem/reportérkou.
Všechny reportáže, které dodrží pravidla, budou zveřejněny na webových stránkách MZM a na sociálních
sítích MZM.
Deset vítězných reportáží v každé kategorii bude odměněno věcnou cenou (publikace, volné vstupenky do
muzea atd.)
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže.
Informace ohledně zpracování osobních údajů:
Pořadatel prohlašuje, že v rámci soutěže bude zpracovávat za účelem možnosti kontaktování soutěžícího a
následného vyhodnocení soutěže tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, trvalé bydliště, věk.
O zásadách zpracování osobních údajů MZM více zde.

