Pravidla 2. kola soutěže Vesmír nás spojuje
Tématem druhého kola soutěže Vesmír nás spojuje je nejvěrnější souputník naší
planety na cestě vesmírem – Měsíc. Vědci ze všech zemí, které mají vlastní vesmírné
programy, jej považují za potenciální základnu pro cesty do vzdálených koutů Sluneční
soustavy. Badatelé a inženýři z vesmírných agentur po celém světě již dlouho a aktivně
diskutují projekt Mezinárodní vesmírné stanice na oběžné dráze Měsíce. Vyzýváme vítěze 1.
kola soutěže Vesmír nás spojuje, aby navrhli vlastní projekt vesmírné stanice hostící
kosmonauty na měsíční orbitě.
Do 2. kola Soutěže postupují vítězové 1. kola Soutěže.
Úkolem Účastníka 2. kola je vytvořit video na téma: Moje mezinárodní vesmírná
stanice na oběžné dráze Měsíce.
3.
Příspěvky mohou mít podobu videoklipu, slideshow či prezentace, vytvořené
jakýmikoliv prostředky (včetně např. kreslených filmů či prezentací nebo grafiky) a
odpovídající zadanému tématu.
4.
Formu videoprojektu a jeho příběh si Účastníci volí sami (může to být například popis
toho, jak může vypadat měsíční stanice, videoklip, prezentace modelu, koláž atd.).
5.
Požadavky k videím:
o Formát videa: libovolný přehratelný (MP4, MOV, AVI nebo analogické),
horizontální;
o maximální délka příspěvku: 10 minut;
o použití software a speciálních efektů při natáčení a montáži je na volbě Účastníka.
6.
Všechny příspěvky jsou zasílány přes profil Účastníka na Webu soutěže nebo emailu
ru.space.cz@gmail.com V PODOBĚ ODKAZU na datové úložiště (Google Drive,
uschovna.cz nebo podobné), na kterém je možné si jej stáhnout.
7.
Od každého Účastníka bude přijat pouze jeden příspěvek.
8.
Přijímání příspěvků bude ukončeno 31. srpna 2018 v 18:00 SELČ, 19:00
moskevského času.
9.
Hodnocení projektů probíhá podle následujících kritérií:
o Do jaké hloubky autor nahlíží zadané téma a nakolik mu obsah jeho příspěvku
odpovídá;
o Jasnost postoje autora a kvalita jeho prezentace, důslednost při argumentaci a
dokazatelnost jeho úvah a úsudků;
o Originalita přístupu a tvůrčí složka příspěvku;
o Kvalita vyhotovení: obraz, zvuk, střih.
10.
Každý příspěvek je hodnocen pěti členy národních porot.
11.
Členové poroty hodnotí videopříspěvky Účastníků podle kritérií uvedených v tabulce
(Příloha 1).
12.
Výsledné kvantitativní hodnocení příspěvku je aritmetickým průměrem z jednotlivých
hodnocení členů poroty a nejvýš může jeden účastník dosáhnout 100 bodů.
13.
Hodnocení poroty je konečné a porota jej nebude přezkoumávat.
14.
Odpovědnost za dodržování autorských práv v příspěvcích, zaslaných do soutěže, je
na jejich autorech.
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Organizátoři si ponechávají právo vyžádat si od autorů v případě potřeby zdrojové
materiály.
Zasláním svého příspěvku do Soutěže autor automaticky poskytuje Organizátorům
právo k jeho publikaci na Webu soutěže a v sociálních sítích.
Do dalšího Kola soutěže postoupí 20 příspěvků (10 z Ruské federace, 10 z České
republiky), které získají nejvyšší hodnocení poroty.
Výsledky 2. kola Soutěže budou vyhlášeny na Webové stránce v období od 7. do 10.
září 2018.
Cenou pro vítěze 2. kola soutěže je Certifikát pro návštěvu planetária v České
republice s doprovodným vzdělávacím programem na konci září roku 2018.
Partneři a sponzoři soutěže si ponechávají právo navíc odměnit autory příspěvků, které
je zaujmou.
Příloha 1

Kritérium
Do jaké hloubky autor nahlíží na téma a
nakolik obsah jeho příspěvku odpovídá
zadanému tématu
Jasnost postoje autora a kvalita jeho
prezentace, důslednost při argumentaci a
dokazatelnost jeho úvah a úsudků
Originalita přístupu a tvůrčí složka
příspěvku
Kvalita vyhotovení

Nejvyšší bodové
ohodnocení
25

25

25
25

2

Hodnocení

