
 

 

Pravidla soutěže 

 

1. Účastníci soutěže 

Do soutěže se mohou přihlásit studenti jakékoliv střední školy nebo středního odborného učiliště se sídlem na 

území Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV), tzn. na území Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, 

Plzeňského kraje, dolnorakouských okresů Mostviertel a Waldviertel, Horního Rakouska, Horního Falce, 

Dolního Bavorska a zemského okresu Altötting. Účastnit se mohou týmy (min. 3 osoby), přičemž všichni 

členové týmu musí být studenty jedné střední školy, tj. v českých regionech gymnázia, střední odborné školy, 

středního odborného učiliště, u německých a rakouských regionů školy ISCED 3. 

 

2. Pořadatel soutěže 

Soutěž „Představ skryté krásy Evropského regionu Dunaj-Vltava“ organizuje Evropský region Dunaj-

Vltava. 

 

3. Téma soutěže 

Téma soutěže jsou skryté krásy ERDV, tzn. méně známé kulturní, přírodní, technické a jiné zajímavosti, 

Úkolem soutěžících je připravit poznávací, max. týdenní, možno i tematicky zaměřenou cestu, zahrnující 

návštěvu všech sedmi členských regionů ERDV. Cílem soutěže je prezentovat ERDV jako turisticky zajímavou 

destinaci. Poznávací cesta by měla být ve vybraném časovém intervalu reálně uskutečnitelná.  

 

4. Forma soutěžního příspěvku 

Forma soutěžního příspěvku je čistě na výběru soutěžícího (ppt. prezentace, film, brožura, dokument, mapové 

podklady, virtuální prohlídka apod.). Součástí příspěvku bude předběžná cenová kalkulace pro 15 osob. 

Soutěžní příspěvek se předkládá v úředním jazyce regionu, ve kterém se přihlašuje. 

 

5. Přihlášení do soutěže 

Přihlášku spolu se soutěžním příspěvkem a dokladem potvrzujícím studium na příslušné škole je potřeba 

odeslat v elektronické podobě na příslušná regionální kontaktní místa Evropského regionu Dunaj-Vltava (viz 

kontakty níže), případně zaslat doporučenou poštou na CD/DVD, do 15.04.2016.  

 

 

Regionální kontaktní místa 

 

Kraj Vysočina        Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, CZ-58733 Jihlava 

   Dita Marešová - tel.: +420 564 602 531, e-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz 

 

mailto:maresova.d@kr-vysocina.cz
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Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, CZ-37076 České 

Budějovice, Kateřina Pospíšilová -  tel.: +420 386 720 496,  

E-mail: pospisilovak@kraj-jihocesky.cz 

 

Plzeňský kraj Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, CZ-30613 Plzeň  

 Veronika Berková - tel.: +420 377 195 527,  

E-mail: veronika.berkova@plzensky-kraj.cz 

 

Horní Rakousko    Regionalmanagement OÖ GmbH, Geschäftsstelle Mühlviertel, Industriestr. 4,  

A-4240 Freistadt, Regina Grünberger - Tel.: +43 (0) 7942 77188-258,  

E-Mail: regina.gruenberger@rmooe.at 

 

Dolní Rakousko NÖ Regional GmbH, Sparkassenplatz 1/2/3, A-3910 Zwettl, Helene Mader,  -  

Tel.: +43 (0) 676 88 591 308, E-Mail: helene.mader@noeregional.at 

 

Horní Falc Bezirk Oberpfalz, Ludwig-Thoma-Straße 14, D-93051 Regensburg 

Markus Meinke - Tel.: +49 (0) 941 9100 1700,  

E-mail: markus.meinke@bezirk-oberpfalz.de 

 

Dolní Bavorsko + zemský okres Altötting 

   Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V., Schlossteig 1, D-94078 Freyung 

Barbara Daferner - Tel.: +49 (0) 8551 57108, E-Mail: b.daferner@euregio-bayern.de 

 

Po uzávěrce bude zkontrolována správnost přijatých přihlášek a všichni účastníci budou na uvedeném 

kontaktním e-mailu (v případě týmu je jeden e-mail určen jako kontaktní) informováni, zda jejich přihláška 

splňuje podmínky a byla zařazena do soutěže. 

 

 

6. Průběh soutěže 

Soutěž probíhá ve dvou kolech. Regionální kola soutěže probíhají v termínu od 15.04.2015 - 06.05.2016. 

Výsledky jednotlivých regionálních kol budou oznámeny po 06.05.2016. Tři nejlepší soutěžní příspěvky 

z jednotlivých regionů postupují do přeshraničního soutěžního kola, které proběhne mezi 06.05. a 27.05.2016. 

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů proběhne v jednom z členských regionů v první polovině června 2016. 

O přesném datu a místu konání budou soutěžící včas informování. 

 

7. 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).  

mailto:pospisilovak@kraj-jihocesky.cz
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8. Hodnocení projektů porotou 

Pro regionální kola soutěže jmenuje příslušný členský region Evropského regionu Dunaj- Vltava tříčlennou 

porotu.  

Hodnotící kritéria (všechna ve škále 1 – 10 bodů, 10 je maximální počet bodů). 

 originalita a neotřelost zpracování příspěvku (1-10 bodů) 

 šíře záběru prezentovaných informací (1-10 bodů) 

 reálná uskutečnitelnost a možnost dalšího použití pro potřeby ERDV (1-10 bodů) 

 

Pro přeshraniční kolo soutěže se stanovuje 7 členná porota, do které každý z regionů Evropského regionu 

Dunaj-Vltava nominuje svého zástupce. Hodnotící kritéria jsou stejná jako pro regionální kola soutěže. Překlad 

soutěžních příspěvků do druhého jazyka Evropského regionu Dunaj-Vltava zajistí kancelář Evropského 

regionu Dunaj-Vltava. Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání.  

  

9. Finále a vyhlášení výsledků 

Pro soutěžící postupující do přeshraničního kola bude v 1. polovině června  2016 uspořádáno slavnostní 

vyhlášení výsledků soutěže, v rámci kterého budou oceněny tři nejlepší příspěvky. V případě týmů se počítá 

s účastí 3 zástupců. 

  

10. Ceny pro vítěze  

1. místo:  2.000 € na exkurzi do Evropského regionu Dunaj-Vltava 

2. místo:  1.500 € na exkurzi do Evropského regionu Dunaj-Vltava 

3. místo:     800 € na exkurzi do Evropského regionu Dunaj-Vltava 

 

 

11. Stručný harmonogram soutěže 

 

10. prosinec 2015:  vyhlášení soutěže 

15. dubna 2016:   uzávěrka příjmu přihlášek do soutěže 

06. května 2016: zveřejnění výsledků regionálních kol a informace na autory příspěvků 

 postupujících do mezinárodního kola 

1. polovina června  2016:  slavnostní vyhlášení mezinárodních výsledků soutěže 

 


