PROPOZICE
k soutěži

Žijeme
veřejnou dopravou
Vyhlašovatel soutěže:

Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava

Téma soutěže:

Největší problém veřejné hromadné dopravy v Kraji
Vysočina mýma očima
Mobilita založená pouze na dopravě osobními automobily
přináší širokou škálu problémů jak v městských, tak i
venkovských oblastech v Evropě. Venkovské oblasti se navíc
potýkají se stárnutím populace a všeobecným odlivem obyvatel.
Proto je v současné době na mezinárodní úrovni vyvíjena řada
iniciativ, jež se snaží na tyto problémy reagovat podporou
pravidelné, dostupné a pohodlné veřejné dopravy, a to i mimo
velká městská centra.
Příkladem je evropský projekt RUMOBIL, v němž Kraj Vysočina
společně s dalšími zahraničními partnery hledá nová řešení pro
zkvalitnění veřejné dopravy, s důrazem na venkovské a méně
zalidněné oblasti, jež čelí problémům se stárnutím obyvatel a
klesající demografickou křivkou.
Cílem soutěže je podpořit zájem žáků o problematiku veřejné
dopravy v Kraji Vysočina, zjistit, co vnímají jako nejpalčivější
nedostatky veřejné dopravy a získat tak nové podněty, kam

směřovat další rozvoj služeb v této oblasti a přilákat nové
cestující.
Kdo může soutěžit:

Žákyně a žáci základních škol a nižších ročníků gymnázií se
sídlem v Kraji Vysočina, jednotlivě nebo v týmu, v následujících
kategoriích:
a) 1. – 2. třída
b) 3. – 5. třída
c) 6. – 9. třída/prima – kvarta

Soutěžní příspěvek:

Výtvarné dílo formátu A3, ve kterém soutěžící zachytí výstižně
a co nejpřesněji (možno i satiricky s jistou mírou nadsázky a
ironie) identifikovaný největší problém veřejné hromadné
dopravy v území, kde žijí, s vazbou na ideální prostředek
veřejné hromadné dopravy.

Přihlášky do soutěže:

Obálky s přihláškou a dílem/díly doručte nejpozději
do 31. 3. 2017, 11:00 hod. na podatelnu Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Každá obálka bude
označena názvem soutěže „Žijeme veřejnou dopravou“
a nadepsána „NEOTVÍRAT“.
Přihláška do soutěže musí obsahovat:
- název a adresu školy,
- jméno, telefon a e-mail kontaktní osoby za školu
(pedagogického nebo jiného pracovníka určeného
ředitelkou/ředitelem školy),
- jméno autorky/autora (jmenný seznam členek/členů týmu)
pro každou kategorii, ve které se chce škola zúčastnit
soutěže,
- razítko a podpis ředitelky/ředitele školy nebo jejího/jeho
zástupce.
Každé dílo bude ze zadní strany opatřeno názvem školy
a jednoznačnou identifikací, ve které kategorii soutěží. Na
libovolné straně může být uveden i název díla.
V každé kategorii může jedna škola uplatnit maximálně 10
děl. Pokud se škola zúčastní soutěže ve více než jedné
kategorii, mohou být všechna soutěžní díla spolu
s přihláškou vložena do jedné obálky.
Dílo nesmí obsahovat žádný obchodní název nebo logotyp
společnosti zajišťující veřejnou hromadnou dopravu.
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Díla, která pořadatel soutěže obdrží, nebudou účastníkům
soutěže vracena zpět.
Autorská práva:

Zasláním přihlášky do soutěže účastníci potvrzují, že jsou
autory podaného soutěžního příspěvku, účastí v soutěži pak
poskytují organizátorům soutěže oprávnění nakládat se všemi
částmi soutěžního příspěvku všemi způsoby známými
autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb).

Hodnotící komise:

předseda
Ing. Jan Hyliš, náhradník Mgr. Pavel Pacal
členové
Ing. Pavel Bartoš, náhradnice Ing. Hana Strnadová
Ing. Radek Handa, náhradník Ing. Radek Žižka
doc. RNDr. Iveta Fryšová Ph. D., náhradník Mgr. Petr Tlustoš
Ing. Lenka Matoušková, náhradnice Božena Šprynarová

Způsob hodnocení:

Komise vyhodnotí předložená soutěžní díla společným
konsensem na základě následujících kritérií:
 originalita (neotřelost) zpracování soutěžního díla (škála
hodnocení 1 – 10 bodů, přičemž 10 bodů je vyjádřením
maximální naplnění kritéria);
 vypovídající hodnota (míra srozumitelnosti zachyceného
problému) díla (škála hodnocení 1 – 10 bodů, přičemž 10
bodů je vyjádřením maximální naplnění kritéria).

Ceny pro vítěze:

vítěz kategorie 1. – 2. třída
stavebnice Lego City Vysokorychlostní osobní vlak
vítěz kategorie 3. – 5. třída
stavebnice Lego City Vysokorychlostní osobní vlak
vítěz kategorie 6. – 9. třída/prima – kvarta
sportovní koloběžka

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení a ocenění tří nejlepších soutěžních děl
v každé kategorii proběhne v dubnu 2017 v prostorách sídla
Kraje Vysočina. O přesném termínu budou účastníci soutěže,
ředitelky/ředitelé a kontaktní osoby škol včas informováni.

Kontaktní osoba vyhlašovatele: Ing. Pavel Bartoš:, tel.: 564 602 237, e-mail: bartos.p@krvysocina.cz
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