Bystromix: Děs a hrůza v Bystrci
Pravidla soutěže
Bystromix: Děs a hrůza v Bystrci 1 je soutěž v tvorbě komiksových příběhů pro všechny žáky a studenty
základních, středních a případně i mateřských škol. Cílem je vytvořit co nejzábavnější, nejnapínavější, nejhezčí a
vůbec nejlepší komiks na téma „Děs a hrůza v Bystrci“. Výsledky vyhodnotí porota, nejlepší práce budou
odměněny. Soutěž vyhlašuje občanské sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského v Bystrci.
Do soutěže jsou přijímány původní autorské příběhy na téma „Děs a hrůza v Bystrci“ vyjádřené v podobě
komiksu 2. Rozsah, výtvarná technika ani počet soutěžních prací od jednoho autora nejsou omezeny. Příběhy
mohou být jak fiktivní, tak vycházející nebo zobrazující skutečnosti, požadavkem je pouze jejich zasazení či
vztah k Brnu-Bystrci. Soutěžící musí být v době konání soutěže žákem či studentem libovolné základní, střední
nebo mateřské školy.
Soutěž se koná od 1. do 29. února 2012. V tomto období mohou autoři odevzdat své práce na určená a
oznámená místa v základních školách v Brně-Bystrci nebo je zaslat v elektronické formě 3 na adresu pořadatele 4.
Všechny soutěžní práce musí být označeny celým jménem soutěžícího, rokem jeho narození a adresou školy,
kterou navštěvuje. Dále je nezbytné uvést kontaktní údaje, zejména mail a/nebo mobilní telefonní číslo.
Neoznačené nebo nedostatečně označené práce mohou být ze soutěže vyloučeny.
Soutěžní příspěvky ohodnotí skupina porotců. Porotci hodnotí nezávisle, na základě vlastních kritérií.
Hodnocení jednotlivých porotců není anonymní a bude při vyhlášení výsledků zveřejněno. Pořadí soutěžních
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Soutěžní práce mohou být vytvářeny přímo v elektronické podobě, nebo naskenovány či ofotografovány. Porotci mohou přihlédnout I k
technické kvalitě práce.
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příspěvků bude zjištěno sečtením bodového hodnocení jednotlivých porotců 5. Rozhodnutí poroty je konečné.
Udělení ceny není vymahatelné.
Organizátoři udělí autorům vítězných prací věcné a/nebo finanční ceny. Odměněny budou přinejmenším tři
nejlepší komiksové příběhy. Organizátoři si vyhrazují možnost rozdělit při vyšším počtu zaslaných příspěvků
soutěžící do věkových kategorií a udělit více cen. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne dle možností
organizátorů co nejdříve po jejím ukončení, nejpozději však do 31. března 2012 6. Pořadatelé soutěže uvědomí
všechny soutěžící o místě a čase předávání cen vítězům i o výsledcích soutěže zasláním mailu nebo SMS 7.
Autoři soutěžních prací dávají jejich zasláním do soutěže souhlas k pořízení elektronické kopie, která může být
dále organizátory reprodukována, veřejně vystavována či jinak použita (s uvedením autora), avšak výhradně v
kontextu prezentace výsledků soutěže nebo jako informace o činnosti organizátora. Souhlas se zveřejněním se
nevztahuje na žádná další užití, zejména – nikoli však výlučně – na propagaci libovolného politického či
komerčního subjektu 8. Autoři dávají dále souhlas s veřejným vystavením originálu své práce podle úvahy
organizátorů.
Soutěžní práce, u nichž autor výslovně uvede, že si přeje jejich vrácení, budou autorům navráceny. Pořadatelé
vyzvou autory takto označených prací k jejich převzetí nejpozději tři měsíce od ukončení soutěže. Příspěvky, u
nichž si autor vrácení nevyhradí, budou archivovány pořadatelem.
Tato pravidla mohou být během soutěže dále upřesněna, ne však způsobem, který by měnil jejich původní
smysl nebo znevýhodňoval ty autory, kteří již své příspěvky zaslali. Všechny případné změny pravidel budou bez
prodlení zveřejněny.
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Porotcům budou všechny soutěžní práce rozeslány v elektronické podobě ihned po ukončení soutěže. Ty, které soutěžící zašlou ve fyzické
formě, budou naskenovány s co možná nejvyšší kvalitou. Porotcům bude umožněno podle možností a jejich zájmu shlédnout soutěžní
práce i fyzicky – uspořádání schůzky.
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Předběžně se předpokládá vyhlášení výsledků a předání cen ve Společenském centru v Brně-Bystrci 10. března 2012.
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Těm soutěžícím, kteří se ke předávání cen nedostaví, bude cena doručena po dohodě s nimi jiným způsobem. Nebude-li možné cenu
předat nejdéle do tří měsíců od ukončení soutěže, zejména pro nemožnost kontaktovat soutěžícího, nárok na cenu zaniká.
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Výjimkou je prezentace případných sponzorů soutěže, tedy těch subjektů, které věnovaly ceny pro vítěze.

