
Pravidla soutěže –  KWN 2011/2012 
 
Druhý ročník soutěže Kid Witness News bude v České a Slovenské republice probíhat od 
října 2011 do března 2012 a skládá se ze tří soutěžních kol. Národní kolo probíhá od října 
2011 do února 2012. Jeho vítěz – 1 tým z ČR a 1 tým ze SR postupuje do evropského kola, 
které bude vyhodnocené v dubnu 2012. Do světového finále postupuje 6 nejlepších videí 
z celého světa, které jsou vybrané odbornou porotou KWN Global Awards. 
 
Cílem soutěže je vytvořit pětiminutové video na téma, které řeší dnešní otázky ekologie, 
vztahu k životnímu prostředí či komunikace. Do soutěže se mohou zapojit žáci základních a středních 
škol ve věku od 10 do 15 let. Tým soutěžících tvoří 5 žáků a učitel jako jeho konzultant. Technické 
vybavení, které tým k vytvoření videa používá, zapůjčuje společnost Panasonic. 
 
1) Registrace do soutěže (27. září – 15. října 2011) 
 
Za jednu školu se do soutěže může přihlásit jeden tým složený z pěti žáků ve věkovém 
rozmezí od 10 do 15 let a učitele, který jejich projekt vede. Předběžnou přihlášku si můžete 
stáhnout na stránkách www.panasonic.cz/KWN 
 
Přílohou přihlášky musí být vlastní max. 20 vteřin dlouhý spot, ve kterém tým zdůvodní, proč 
by právě jeho škola měla být do soutěže zařazena. Video je nutné zaslat spolu s přihláškou 
prostřednictvím úložného serveru (např. úschovna.cz či leteckápošta.cz) na adresu 
kwn@phoenixcom.cz(Česká republika) anebo kwn@hoenixcom.sk(Slovenská republika) 
nejpozději do 15. října. 
 
2) Výběr soutěžících týmů a realizace soutěžních videí (říjen 2011 – březen 2012) 
 
Vybrané školy dostanou k dispozici profesionální filmařskou výbavu od společnosti Panasonic 
a zadání na zpracování soutěžního videa v maximální délce 5 minut. Forma zpracování filmu záleží na 
rozhodnutí každého soutěžícího týmu. Soutěžní video na SD kartě musí být spolu s vytisknutou 
a podepsanou přihláškou doručené organizátorovi soutěže v České republice –společnosti Phoenix 
Communication, s.r.o., Vnislavova 4, 128 00 Praha nejpozději do 29.2.2012. Veškeré náklady 
související s natáčením videa nesou účastníci. 
 
3) Vyhodnocení národního kola (březen 2012) 
Z doručených soutěžních videí vybere odborná porota vítězné video českého a slovenského 
národního kola, které postoupí do evropského kola KWN. Vítěz národního kola bude vyhlášený 
nejpozději 16.3.2012. 
 



 
Harmonogram 

 
Směrnice pro tvorbu soutěžního videa 
 
Projekt může být vyhodnocen jako nepřijatelný pokud: 
 
1. Je předkládán, aniž by si jeho autoři předtím zajistili souhlas majitelů autorských práv 
k materiálům, jako jsou snímky nebo hudba. Jde o materiály získané z komerčně 
dostupných CD, scény z filmů atd. Pokud si takový obsah přejete použít, zajistěte si 
všechna povolení a uveďte náležitě všechny náležitosti. 
 
2. Obsah poškozuje třetí stranu. Jde především o život, tělo, soukromou komunikaci, 
práva na obraz, intelektuální vlastnictví atd. 
 

3. Obsah videa může být urážlivý. 
(Neslušnost, násilí, diskriminace atd.) 
 

4. Má silný politický/náboženský obsah nebo je zaměřený na komerční zisk. 
Pokud z nějakých důvodů projekty obsahující výše uvedené projdou výběrovým procesem, je 
možné, že budou diskvalifikovány na globální úrovni. Společnost Panasonic se zříká jakékoli 
odpovědnosti, pokud by měly vyvstat v souvislosti s výše uvedeným nějaké problémy. 
 
Autorská práva na předložené projekty 
 

- Předložené projekty je možné tisknout, vysílat nebo zpřístupňovat na internetu. 
 

- Práva na distribuci si v těchto případech vyhrazuje společnost Panasonic. 
 

- Panasonic si vyhrazuje práva na editaci a zpracování předložených projektů bez 
předchozího souhlasu či schválení 
 
- Předložené projekty, materiály a další přílohy se nevracejí. Pokud potřebujete kopii, 
pořiďte si ji před odevzdáním projektu. 
 

- Vzhledem k tomu, že předložené projekty mohou být vytištěny, vysílány, zpřístupněny 

Únor - Březen Výběr vítězů národního kola v České a Slovenské republice 

Březen 
Uzávěrka podání přihlášek KWN Global Office (Amerika / Evropa / Blízký východ) – 
přihlášky a videa musí být doručené do 23. března 2012 do Japonska. 

Duben 
KWN Global Contest 2011/2012 předbežné hodnocení (výběr 12 nejlepších klipů) 
Každé národní/regionální zastoupení bude hlasovat a seřadí 12 videí do žebříčku. 

Květen 
KWN Global Contest 2011/2012 závěrečné hodnocení (hlavní porota vybere šest 
finalistů). 

Červen 
 

KWN Global Contest 2011/2012 slavnostní vyhlášení - pozvaných bude šest škol, 
jejichž zástupci se dostali do finále. 

Oznámení absolutních vítězů a předání cen proběhne na slavnostním vyhlášení v červnu 2012. 



na internetu a podobně, nelze zaručit, jakým způsobem s nimi naloží uživatelé z řad 
veřejnosti. Společnost Panasonic se nicméně zříká jakékoli odpovědnosti v těchto 
otázkách. 
 
Podíl studentů na všech fázích procesu 
 

- V duchu KWN je učitelům doporučováno, aby všechny práce na projektu (nahrávání, 
střih, plánování obsahu) překládaného pro globální soutěž KWN Global Contest 
2011/2012 realizovali výhradně studenti. 
 
Další oznámení 
 
- Panasonic nenese žádnou odpovědnost, pokud během přepravy materiálů 
a dokumentace dojde k nějaké nehodě. 


