Pravidlá súťaže – KWN 2011/2012
Druhý ročník súťaže Kid Witness News bude v Českej a Slovenskej republike prebiehať od októbra
2011 do marca 2012. Projekt sa skladá sa z troch súťažných kôl. Národné kolo prebieha od októbra
2011 do februára 2012. Jeho víťazi – 1 tím z ČR a 1 tím zo SR postupujú do európskeho kola, ktoré
bude vyhodnotené v apríli 2012. Do svetového finále postupuje 6 najlepších videí z celého sveta,
ktoré sú vybrané odbornou porotou KWN Global Awards.
Cieľom súťaže je vytvoriť päťminútové video na tému, ktorá rieši dnešné otázky ekológie, vzťahu
k životnému prostrediu či komunikácie. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl
vo veku od 10 do 15 rokov. Tím súťažiacich tvorí 5 žiakov a učiteľ ako jeho konzultant. Technické
vybavenie, ktoré tím k vytvoreniu videa používa, zapožičiava spoločnosť Panasonic.
1) Registrácia do súťaže (26. augusta – 15. októbra 2011)
Za jednu školu sa do súťaže môže prihlásiť len jeden tím zložený z piatich žiakov vo vekovom
rozmedzí od 10 do 15 rokov a učiteľ, ktorý ich projekt vedie. Predbežnú prihlášku si môžete stiahnuť
na stránkach www.panasonic.sk/KWN
Prílohou prihlášky musí byť vlastný max. 20 sekundový dlhý spot, v ktorom tím zdôvodní, prečo by
práve jeho škola mala byť do súťaže zaradená. Video je nutné zaslať spolu s prihláškou
prostredníctvom úložného serveru (napr. úschovna.cz či leteckápošta.cz) na adresu
kwn@phoenixcom.cz (Česká republika) alebo kwn@hoenixcom.sk (Slovenská republika) najneskôr
do 15. októbra 2011.
2) Výber súťažiacich tímov a realizácia súťažných videí (október 2011 – marec 2012)
Vybrané školy dostanú k dispozícii profesionálnu filmársku výbavu od spoločnosti Panasonic
a zadanie na spracovanie súťažného videa v maximálnej dĺžke 5 minút. Forma spracovania filmu
záleží na rozhodnutí každého súťažiaceho tímu. Súťažné video na SD karte musí byť spolu
s vytlačenou a podpísanou prihláškou doručene organizátorovi súťaže na Slovensku – spoločnosti
Phoenix Communication, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava doručené najneskôr do 29.2.2012.
Akékoľvek náklady súvisiace s natáčaním videa znášajú účastníci.
3) Vyhodnotenie národného kola (marec 2012)
Z doručených súťažných videí vyberie odborná porota víťazné video českého a slovenského
národného kola, ktoré postúpi do európskeho kola KWN. Víťaz národného kola bude vyhlásený
najneskôr 16. 3. 2012.

Harmonogram
Február
Marec

-

Výber víťazov národného kola v Českej a Slovenskej republike

Marec

Uzávierka podania prihlášok KWN Global Office (Amerika / Európa / Blízky východ) –
prihlášky a videa musia byť doručené do 23. marca 2012 do Japonska.

Apríl

KWN Global Contest 2011/2012 predbežné hodnotenie (výber 12 najlepších klipov)
Každé národné/regionálne zastúpenie bude hlasovať a zoradí 12 videí do rebríčka.

Máj

KWN Global Contest 2011/2012 záverečné hodnotenie (hlavná porota vyberie šesť
finalistov).

Jún

KWN Global Contest 2011/2012 slávnostné vyhlásenie - pozvaných bude šesť škôl,
ktorých zástupcovia sa dostali do finále.

Oznámenie absolútnych víťazov a predanie cien prebehne na slávnostnom vyhlásení v júli 2012.

Smernice pre tvorbu súťažného videa
Projekt môže byť vyhodnotený ako neprijateľný, pokiaľ:
-

Je predkladaný, bez toho aby si jeho autori predtým zabezpečili súhlas majiteľov autorských
práv k materiálom, ako sú snímky alebo hudba. Ide o materiály získané z komerčne
dostupných CD, scény z filmov atď. Pokiaľ si takýto obsah prajete použiť, zaistite si všetky
povolenia a uveďte náležite všetky náležitosti.

-

Obsah poškodzuje tretiu stranu. Ide predovšetkým o život, telo, súkromnú komunikáciu,
práva na obraz, intelektuálne vlastníctvo atď.

-

Obsah videa môže byť urážlivý.
(Neslušnosť, násilie, diskriminácia atď.)

-

Video má silný politický/náboženský obsah, alebo je zamerané na komerčný zisk.

Pokiaľ z nejakých dôvodov projekty obsahujúce vyššie uvedené prejdú výberovým procesom, je
možné, že budú diskvalifikované na globálnej úrovni. Spoločnosť Panasonic sa zrieka akejkoľvek
zodpovednosti, pokiaľ by mali vzniknúť v súvislosti s vyššie uvedeným nejaké problémy.
Autorské práva na predložené projekty
-

Predložené projekty je možné tlačiť, vysielať alebo sprístupňovať na internete.
Práva na distribúciu si v týchto prípadoch vyhradzuje spoločnosť Panasonic.
Panasonic si vyhradzuje práva na editáciu a spracovanie predložených projektov bez
predchádzajúceho súhlasu či schválenia
Predložené projekty, materiály a ďalšie prílohy sa nevracajú. Pokiaľ potrebujete kópiu, urobte si
ju pred odovzdaním projektu.
Vzhľadom k tomu, že predložené projekty môžu byť vytlačené, vysielané, sprístupnené na
internete a podobne, nedá sa zaručiť, akým spôsobom s nimi naložia užívatelia z radov

verejnosti. Spoločnosť Panasonic sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v týchto otázkach.

Podiel študentov na všetkých fázach procesu
V duchu KWN je učiteľom odporúčané, aby všetky práce na projekte (nahrávanie, strih, plánovanie
obsahu) prekladaného pre globálnu súťaž KWN Global Contest 2011/2012 realizovali výhradne
študenti.

Ďalšie oznámenie
Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ počas prepravy materiálov a dokumentácie dôjde
k nejakej nehode.

