
STUDENTI POZOR!
Je tady soutěž pro Vás:

Euroregion Těšínské Slezsko očima 

mládeže
Natočte video ve svém okolí a vyhrajte kameru!

Podmínky účasti v soutěži
Tato soutěž je určena pro fyzické osoby z řad mládeže ve věku 12-18 let (rozhodným dnem je den vyhlášení soutěže, tudíž 1. 7. 2019).

Jak se soutěže platně zúčastnit?
Soutěžící musí zaslat nejméně jeden videosnímek na téma Euroregion Těšínské Slezsko očima mládeže na mail: irsts@irsts.cz. Odeslat
videosnímek lze rovněž prostřednictvím služeb typu uschovna.cz apod. Nezapomeňte uvést v mailu Vaše údaje: jméno a příjmení, věk,
telefon, bydliště a emailovou adresu!

Soutěžní videosnímek musí splňovat tato kritéria:
 Videosnímek bude mít celkovou délku od 30 do 60 sekund
 Na videosnímku bude zachyceno jakékoliv místo v Euroregionu Těšínské Slezsko (více informací o území na internetových stránkách

www.irsts.cz v českém jazyce a www.olza.pl v polském jazyce)
 Na videosnímku bude zachycena evropská vlajka po dobu minimálně 1 sekundy
Organizátor vyhodnotí pouze snímky, které splňují
všechna 3 výše popsaná kritéria

Co můžete vyhrát?
Do této fotosoutěže byly organizátorem vloženy následující ceny: 

1. místo: outdoorová kamera v hodnotě 5.000 Kč
2. místo: outdoorová kamera v hodnotě 3.000 Kč

3. místo: akční kamera v hodnotě 1.000 Kč
+ Prvních 100 účastníků obdrží věcnou cenu – USB flash disk

Cíl soutěže
Cílem soutěže je propagace území Euroregionu
Těšínské Slezska jako turistického cíle.

Určení výherce a podmínky získání výher
Organizátor vyhodnotí do března 2020 veškeré
videosnímky doručené během soutěžního období.
Všechny videosnímky splňující podmínky soutěže
budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou
složenou ze zaměstnanců organizátora. Výherce bude
na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při
registraci do soutěže kontaktován pro dohodnutí
způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během
pěti pracovních dnů následujících po vyhodnocení
výsledků soutěže, ke kterému dojde do konce března
2020. Výherci budou zveřejněni nejpozději 31. 3. 2020
na webových stránkách soutěže.

Kompletní pravidla videosoutěže: 
www.irsts.cz/projekty/euroregion-bez-nudy

Natočte na videokameru, mobil, či jiné zařízení, území Těšínského Slezska (viz mapa), 
jako krátkou reklamu (30-60 sekund) na územní atraktivity (přírodního, kulturního i 

jiného charakteru). Snímek nemusí být slovně ani hudebně podbarven. 
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