Pravidlá súťaže Tatranskí rytieri
Prihlasovanie: od 1.9. 2018 do 30.11. 2018
Doba trvania projektu: od 14.8. 2018 do 30. 6. 2019
Priebeh samotnej súťaže: od 1.9. 2018 do 31. 5. 2019
Zasielanie projektov: od 1.4. 2018 do 15. 5. 2019
Miesto konania projektu: na území celej SR
Účasť na projekte
•
•
•
•

•

•

súťažiacim je celá trieda zaregistrovaná do 30. 11. 2018 na stránke www.tatrytieri.sk
zaregistrovať triedu môže len pedagóg, ktorý bude koordinátorom projektu pre
zaregistrovanú triedu
súťaže sa môže zúčastniť viac tried z jednej školy
jeden pedagóg môže zaregistrovať aj viac tried zo školy a to opätovným vyplnením
registračného formulára (každá trieda musí byť registrovaná cez samostatne vyplnený
formulár)
súťažiaci je povinný informovať zákonných zástupcov všetkých detí (žiakov, študentov), ktoré
sa budú zúčastňovať na aktivitách spojených so súťažou a zaistiť ich potrebný súhlas so
zapojením detí do súťaže, pričom túto skutočnosť je súťažiaci povinný na požiadanie
usporiadateľa preukázať
zástupca súťažiacich (pedagóg) je povinný informovať žiakov a študentov o webovej stránke
(www.tatrytieri.sk) a o sociálnych sieťach súťaže (Facebook- Tatranskí rytieri a InstagramTatranskí rytieri). Žiaci a študenti tu nájdu zaujímavé články a informácie. Na facebookovej
stránke prebieha každý mesiac súťaž, kde môžu žiaci vyhrať zaujímavé a hodnotné ceny. Stačí
ak sa stanete našimi fanúšikmi profilu Tatranskí rytieri a budete nás sledovať

Povinné aktivity
1. Vytvorenie projektu pod heslom „ZERO WASTE – produkujme čo najmenej odpadu“.
Súťažiaci si môžu vybrať jedno z troch prevedení projektu:
a) Reálne dielo – vytvoriť niečo čo pomôže triede alebo škole s minimálnou životnosťou 2 roky
b) audiovizuálne dielo – animovaný, hraný alebo dokumentárny film, animácia s minimálnou
dĺžkou 2 minúty
c) realizovateľný projekt – popisný projekt, štúdia, s cieľom zlepšiť životné prostredie
Náklady na zhotovenie diel hradí súťažiaci (okrem kategórie realizovateľný projekt).
2. Účasť na „Eko hliadka“, kde žiaci a študenti priamo pomôžu prírode a životnému prostrediu
tak, že vytvoria aktivity na zlepšenie životného prostredia (napr. vyčistenie blízkeho potoka
od odpadkov, spriechodnenie lesnej cestičky a pod.). Súčasťou Eko hliadky je aj
dokumentácia celého priebehu a následné zaslanie fotografií alebo videa na e-mailovú
adresu: sutaz@tatrytieri.sk
Zasielanie súťažných podkladov
V rámci témy „ZERO WASTE – produkujme čo najmenej odpadu“ uprednostňujeme zasielanie
materiálov elektronickou formou!!!

e-mail: sutaz@tatrytieri.sk
UPOZORNENIE: Maximálna veľkosť súborov spolu nesmie presiahnuť 2 MB (v prípade prekročenia
veľkosti 2 MB je potrebné prílohy uložiť na dátové úložisko a usporiadateľovi poskytnúť emailom
adresu súboru uloženého na úložisku). Toto pravidlo platí pre všetky súťažné kategórie!
Fotodokumentácia zo súťažnej aktivity Reálne dielo musí byť súťažiacimi doručená usporiadateľovi v
termíne medzi 1.4. 2019 a 15.5. 2019 (vrátane).

Audiovizuálne dielo a Realizovateľný projekt je možné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu
sutaz@tatrytieri.sk.
V prípade že súťažiaci nie je schopný zaslať dielo alebo projekt elektronicky, môže zaslať dielo aj
poštou na adresu:
Essence communications, s. r. o.
Lazovná 54
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Pamäťové médiá nebudú súťažiacemu zasielané späť. Poštovné a balné náklady sú vo vlastnej réžii
účastníkov projektu.
Zásielka musí byť vždy označená názvom súťaže Tatranskí rytieri a jej odosielateľom, v opačnom
prípade usporiadateľ nezodpovedá za prípadné chyby/nedostatky a/alebo škody vzniknuté v
dôsledku porušenia povinnosti súťažiaceho.
Výhry
Objednávateľ venoval do súťaže nasledujúce výhry v závislosti od umiestnenia. Všetky zúčastnené
školy získajú možnosť organizovania zvýhodnených triednych výletov a iné hodnotné ceny.
V súťažnej aktivite Reálne dielo v kategórii základné školy žiaci získavajú tieto ceny:
1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.
3. cena: 1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.
V súťažnej aktivite Reálne dielo v kategórii stredné školy žiaci získavajú tieto ceny:
1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.
3. cena: 1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.
V súťažnej aktivite Audiovizuálne dielo žiaci získavajú tieto ceny:
1. cena: kompletný 2- dňový triedny výlet s ubytovaním, stravou a lístkami na vlek/lanovku.
2. cena: 1- dňový triedny výlet so stravou a lístkami na vlek/lanovku.
3. cena: 1- dňový triedny výlet s lístkami na vlek/lanovku.

