
PODMÍNKY LETNÍ SOUTĚŽE SE SIGNÁLY.CZ 

Soutěže se může zúčastnit každý autorizovaný uživatel komunitního webu Signály.cz. Více o 

autorizaci: https://tym.signaly.cz/0708/autorizace-2 

Soutěžící je autorem, nebo spoluautorem videa. Uživatel může soutěžit v každé kategorii s jedním 

videem. 

Soutěž končí: 20.9.2013 

Termín vyhlášení a předání cen bude nejpozději do plesu signály.cz. Vyhodnocující porota se bude 

skládat z pěti lidí: Jan Heller, Martin Němec, Vendula Krůlová, Renata Svobodová. 

Soutěžní kategorie: 

1) Světové dny mládeže (Rio; Rožumberok; jiné akce spojené s tímto tématem) 

2)  Prázdniny duchovně (lze využít více poetický styl, zaměření na detail, lyrické prvky, 

dlouhé záběry, apod.) 

3) Po stopách Cyrila a Metoděje (inspirace těmito světci; místo, situace, zážitky, krátký film, 

příběh apod. …) 

4) V akci s přáteli (nevšední zážitky z vašich akcí s přáteli, společenstvím, z cest, apod.) 

Všechny kategorie jsou v libovolném žánru – reportáž, stand-up, krátký film, poetické pojetí 

tématu, … Lze využít hudbu, mluvené slovo (např. četba z knihy), zpěv, hraný krátký film, rozhovor 

s osobností, reklama, krátký dokument, apod.). Videa nesmí porušovat autorská práva! 

Ceny 

Hlavní cena, která je vybírána ze všech videí a kategorií: Smartphone + jednodenní intenzivní 

workshop natáčení a stříhání videí. 

Cena uživatelů: jednodenní intenzivní workshop natáčení a stříhání videí + kniha Natáčíme a 

upravujeme video na počítači. 

Ceny dle kategorií: 

 1. cena – jednodenní intenzivní workshop natáčení a stříhání videí + tričko 

 2. cena – kniha Natáčíme a upravujeme video na počítači + kniha z Karmelitánského 

 nakladatelství 

https://tym.signaly.cz/0708/autorizace-2


 3. cena – dárkové balení Signály.cz 

Jak vkládat videa? 

1. Vložte video na youtube. (Podrobný návod najdeš například zde: http://jnp.zive.cz/jak-

nahrat-videa-na-youtube) 

2. Vlož video na signály.cz s příslušným štítkem pro danou kategorii (viz dále). 

3. Vlož odkaz na video na signálech jako komentář k tomuto článku: 

https://vakci.signaly.cz/1307/soutez-nejpovedenejsi-video-z-prazdnin 

ŠTÍTKY: každá kategorie má pro usnadnění v orientaci a přehlednosti při vyhodnocování vlastní 

štítek. 

1. kategorie má: Svetove_dny_mladeze 

2. kategorie má: Prazdniny_duchovne 

3. kategorie má: Po_stopach_Cyrila_a_Metodeje 

4. kategorie má: V_akci_s_prateli 

 

Účastí v soutěži souhlasíte s využitím vašich videí pro potřeby Signály.cz. 

Ze soutěže budou vyřazena videa s nevhodným obsahem, pohoršující, neetické či jinak porušující 

podmínky soutěže. Vyřazena budou také videa neshodující se s vyhlášenými tématy. 

Nezapomeň, že videa nesmí porušovat autorská práva! 
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