PRAVIDLA SOUTĚŽE

ZA TAJEMSTVÍM ČISTÉ VODY
I. Organizátor soutěže
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2017 soutěž s názvem
Za tajemstvím čisté vody pro všechny žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií
a volnočasových institucí.

II. Patronát soutěže
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo zemědělství a záštitu nad soutěží, jak je již tradicí, převzali generální
ředitelé státních podniků Povodí: Ing. Jiří Nedoma (Povodí Ohře, s. p.), Ing. Marián Šebesta (Povodí
Labe, s. p.), Ing. Jiří Pagáč (Povodí Odry, s. p.), 1. zástupce generálního ředitele Dr. Ing. Antonín Tůma
(Povodí Moravy, s. p.) a RNDr. Petr Kubala (Povodí Vltavy, s. p.).

III. Téma soutěže
Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne
22. března. Každý rok se snažíme vodu představit z jiného pohledu. Tématem letošního roku je heslo
„Wastewater – odpadní voda“.
Voda je základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Lidé vodu denně využívají jak pro osobní,
tak pracovní činnosti. Téměř žádná lidská aktivita se bez vody neobejde. Vodu potřebují zemědělci,
lidé pracující v průmyslu, v dopravě i ve službách. Nezbytným výsledkem používání vody je vznik tzv.
odpadní vody.
Odpadní voda



Z čeho vzniká, kdo vše ji produkuje, co vše se k ní počítá?

Odpadní voda z domácností – vzniká při osobní hygieně, při umývání nádobí, podlah, praní prádla,
umývání aut a kol, ale vzniká také vyléváním nápojů, olejů po vaření, čisticích prostředků (tj. jde
o vodu z toalet, sprch, van, praček, myček, umyvadel).
Odpadní voda ze zahrad a ze zemědělství – taková voda se nejčastěji dostává do podzemních vod
a může obsahovat řadu nevhodných látek např. z hnojiv.
Odpadní voda z průmyslu – míra a charakter znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité
technologii výroby. Průmysl produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo
použitá ve výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá
znečištěná „pouze“ tepelně).
Dešťová voda – z cest, střech, chodníků – může obsahovat různé oleje, zvířecí výměšky, zbytky kovů
apod.

 Víte např. jak je odváděna voda z nemocnic?
Odpadní voda může obsahovat řadu nebezpečných látek, a proto je nutné ji ve většině případů před
jejím dalším použitím pečlivě vyčistit. Způsobů, jak to udělat je více, nejdůležitější je vědět, na co
bude čištěná voda používána. Nejpřísnější pravidla samozřejmě platí pro pitnou vodu.



Znáte nějaké způsoby, jak vodu čistit? Víte, jak fungují čistírny odpadních vod? Víte, odkud
vaše škola nebo domácnost bere pitnou vodu?

Čištění vody je náročný a nákladný proces. V některých případech jde ale vodu i bez čištění využít
vícekrát. Např. dešťovou vodou můžeme zalévat nebo splachovat. A samozřejmě je dobré s vodou
šetřit. Napadne Vás, jak šetřit vodou např. u vás doma?

IV. Zadání a pravidla soutěže
Do soutěže se mohou zapojit základní školy, víceletá gymnázia i volnočasové kroužky a instituce.
Práce žáků se vždy posílají souhrnně za celou třídu. Každý žák může soutěžit pouze s jednou prací. Ke
každé práci musí být čitelně uveden název díla, jméno a příjmení autor, jeho věk, třída, adresa školy,
kraj, kontaktní e-mail učitele a musí k ní být připojeno Prohlášení zákonného zástupce autora díla,
tj. zákonného zástupce žáka.
Své práce posílejte v obálce s heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstvo zemědělství, Oddělení
komunikace s veřejností, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, do 10. 4. 2017.
Soutěž má dvě věkové kategorie:

1. kategorie – pro žáky I. stupně základních škol (práce jednotlivců)
Obrázek
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Každý obrázek může být prací pouze jednoho účastníka soutěže. Každý žák může v rámci své
kategorie zaslat do soutěže pouze jednu soutěžní práci.
Obrázek může být zpracován libovolnou výtvarnou technikou ve formátu A3.
Na zadní straně obrázku bude uveden název, příp. popis obrázku, jméno autora, jeho věk,
třída, adresa školy, kraj, kontakt na učitele. K dílu bude přiloženo řádně vyplněné a podepsané
Prohlášení zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného zástupce žáka (toto prohlášení lze
stáhnout na http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/).
Termín uzávěrky je 10. 4. 2017.
Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.
Hodnocena bude především kvalita uměleckého provedení vzhledem k věku dítěte, dodržení
tématu soutěže a originalita provedení i vybraného námětu.

2. kategorie – pro žáky II. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií
(práce týmu s max. 3 členy)
Komiks
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Každý komiks může být prací jednoho týmu, který mohou tvořit až 3 účastníci. Každý tým může
v rámci své kategorie zaslat do soutěže pouze jednu soutěžní práci.
Komiks může být zpracován libovolnou výtvarnou technikou a prostředky (v počítači, rukou
pastelkami, fixami, vodovými barvami aj.). Komiks musí obsahovat příběh na téma zabývající se
odpadními vodami a dalšími podtématy viz čl. III těchto pravidel. Min. rozsah komiksu je 12
obrázků a max. rozsah 36 obrázků.
Komiksy musí být zaslány poštou na adresu Ministerstva zemědělství (viz výše). V pravidlech
hry musí být uveden mj. název díla, jména autorů, jejich věk, třída, adresa školy, kraj, kontakt
na učitele, k dílu budou přiložena řádně vyplněná a podepsaná Prohlášení zákonných zástupců
autorů díla, tj. zákonných zástupců žáků (toto prohlášení lze stáhnout na
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/).
Termín uzávěrky je 10. 4. 2017.
Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.
Hodnocena bude především smysluplnost a pointa příběhu, jeho obsahová správnost,
umělecké ztvárnění, vzdělávací charakter a dodržení tématu soutěže.

V. Ocenění vítězů soutěže
1. kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

tablet (v hodnotě cca 6 000 Kč) + poukázka pro školu na školní pomůcky (v hodnotě
5 000 Kč)
digitální fotoaparát (v hodnotě cca 4 000 Kč)
poukázka na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry (v hodnotě cca 1 000 Kč)

2. kategorie (týmy max. 3 lidi)*
1. místo
tablet (v hodnotě cca 6 000 Kč/os)
2. místo
digitální fotoaparát (v hodnotě cca 4 000 Kč/os)
3. místo
poukázka na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry (v hodnotě cca 1 000 Kč/os)
*V případě, že tým bude mít méně členů, částka na osobu se nepřepočítává.

Soutěž na facebookovém profilu Ministerstva zemědělství
Cena pro vítěze (autora obrázku) - poukázka na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry (v hodnotě
cca 1 000 Kč)

VI. Harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže – 17. 2. 2017
MZe odešle plakát a pravidla soutěže na jednotlivé zřizovatele škol v České republice a zveřejní
informaci o soutěži na webovém portálu eAGRI.
Odesílání soutěžních prací – do 10. 4. 2017
Soutěžní díla mohou být zaslána v období od 17. 2. 2017 - do 10. 4. 2017 v obálce s heslem
„SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstva zemědělství, Oddělení komunikace veřejností, Těšnov 17, 110 00
Praha 1. Blíže viz popis jednotlivých kategorií.

Vyhlášení výběru nejlepších prací podle krajů – 30. 4. 2017
Odborná porota složená ze zástupců MZe vybere nejlepší práce za jednotlivé kategorie a kraje. Tyto
práce budou uveřejněny na webových stránkách eAGRI.
Soutěž pro veřejnost – 2. 5. 2017 – 23. 5. 2017
Nejlepší práce z kategorie obrázků budou uveřejněny na facebookovém profilu Ministerstva
zemědělství a jeho uživatelé budou moci vybrat vítěze soutěže pro veřejnost.
Vyhlášení vítězů – 9. 5. 2017
Na webových stránkách eAGRI budou uveřejněna jména vítězů jednotlivých kategorií podle odborné
poroty, jméno vítěze hlasování veřejnosti bude uveřejněno do 24. 5. 2017.
Ocenění vítězů – květen – červen 2017
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se státními podniky Povodí předá účastníkům na 1. místě
jejich ocenění. Ostatní obdarovaní budou obesláni poštou.
Prezentace nejlepších prací – červenec – červenec 2017
Nejlepší práce ze soutěže budou prezentovány v Národním zemědělském muzeu v Praze.

VII. Kontakt
Ministerstvo zemědělství
Oddělení komunikace s veřejností
Mgr. Lucie Gnojková
Lucie Sejáková
soutez@mze.cz
+420 221 812 063
+420 221 812 522
Organizátor si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit či odvolat stejně jako neudělit některé z cen.
Dále si organizátor vyhrazuje právo se všemi, tedy oceněnými i neoceněnými, zaslanými díly volně
disponovat a využít je pro publikační, propagační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích,
vystavovat je apod. Za každého soutěžícího vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jeho zákonný
zástupce řádně vyplněným a podepsaným „Prohlášením zákonného zástupce autora díla“.

VIII. Ostatní ustanovení
V rámci této soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit soutěžní dílo splňující jednu či více
z následujících podmínek:
a)
je v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky,
b)
obsahuje jakákoli nevhodná vizuální či slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými
mravy,
c)
obsahuje vizuální, slovní či jiné informace nebo součásti, jež mohou porušovat práva
duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva nebo jiná práva
třetích osob nebo jež mohou vést k nekalému soutěžnímu jednání,
d)
obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení
původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
e)
jakýmkoli jiným způsobem by mohlo poškodit dobré jméno organizátora,
f)
nebylo k němu přiloženo a poté společně s dílem doručeno řádně vyplněné a podepsané
Prohlášení zákonného zástupce autora díla.

Organizátor neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zničení zásilek obsahujících dokumentaci
k projektu v rámci poštovní přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu organizátora.
Podpisem „Prohlášení zákonného zástupce autora díla“, účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla
vyjadřuje zákonný zástupce účastníka souhlas s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj
souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se
zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa pro účely této
soutěže.
Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití díla, a to
ke všem způsobům užití v době poskytnutí známým a/nebo v budoucnu vzniklým včetně možnosti
provádět úpravy děl, v neomezeném rozsahu, na celou dobu trvání majetkových práv, pro území
celého světa.
V rámci užití díla je organizátor oprávněn užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní
podobě (tj. v jaké bylo účastníkem odevzdáno), ale i v podobě díla vzniklého úpravou a jinou změnou
díla, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem, zařazením do
souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo
upravovat a jinak měnit.
Nepeněžitou cenu nelze nahradit finančním plněním. V případě nepředvídaných okolností si
organizátor vyhrazuje právo poskytnout výhercům náhradní ceny obdobného charakteru. Ceny ze
soutěží není možné vymáhat právní cestou.
Organizátor je oprávněn tuto soutěž zrušit či odvolat, stejně jako tato pravidla kdykoliv změnit.
V takovém případě pozbývá účinnosti předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými
pravidly. Pravidla a jejich případné změny budou po celou dobu konání soutěže trvale zveřejněny na
internetové stránce www.eagri.cz, subportálu Voda, záložce Osvěta a publikace v sekci „Dětská
soutěž“.

