#aktivujsa
Najlepšie komunitné podujatie prezentované formou reportáže

Vyhlasovateľ a organizátor
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Poslanie
Úloha aktívneho občianstva je z hľadiska eko-logickej budúcnosti nesmierne dôležitá. Mladí ľudia po celom
svete dokážu vlastným príkladom a odhodlaním inšpirovať svoje okolie k činnom. Poslaním súťaže je preto
budovať v deťoch hodnoty a občiansku zodpovednosť, rozvíjať kompetencie pre ich aktívnu účasť na
rozhodovaní a riešení problémov komunity. Zmena je aj v našich rukách.

Cieľ
Prostredníctvom dobrovoľných podujatí zameraných na zber odpadu a čistenie verejných priestranstiev
v miestnej komunite pretvárať a motivovať svoje okolie ku zmene.

Pravidlá


Do súťaže sa môže zapojiť hráčska skupina registrovaná na portáli školskej hry www.enviroza.sk,
ktorá počas školského roka určí aspoň jednu environmentálnu záťaž zo zoznamu záťaží. Skupiny sa môžu
registrovať kedykoľvek počas školského roka TU.



Hráčska skupina môže zrealizovať viacero podujatí, ale do súťaže môže prihlásiť z každého podujatia iba
jednu reportáž. Za prihlásenú reportáž automaticky získava 3 body do školskej hry.



Reportáž z podujatia môže mať jedného alebo viac autorov, pričom minimálne jeden autor musí byť
členom registrovanej hráčskej skupiny.



Hráči môžu prihlasovať svoje reportáže priebežne počas obdobia stanoveného v harmonograme.



Autor prihlásením reportáže do súťaže, súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na nekomerčné
účely pre potreby propagácie školského programu Enviróza a propagácie environmentálnej výchovy.
Súhlas na použitie reportáže udeľuje autor Slovenskej agentúre životného prostredia. Reportáže spolu s
fotografiami budú zverejnené na webovej stránke Enviróza, SAŽP, stránkach patriacich SAŽP, sociálnych
sieťach a budú použité v tlačených a elektronických materiáloch SAŽP.



Organizátor má právo vylúčiť reportáž zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá súťaže, porušuje autorský zákon,
narúša etický alebo morálny kódex.



Uzávierka súťaže je 31. mája 2020.

Harmonogram
Vyhlásenie súťaže

Prihlasovanie reportáží
na portáli www.enviroza.sk

Verejné hlasovanie

7. október 2019

do 31. mája 2020

1. – 15. jún 2020

Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov
a udelenie bodov

júl 2020

Postup
Reportáže prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke Hraj, v časti #aktivujsa,
prostredníctvom textového dokumentu alebo súborového formátu PDF.

Po vyplnení on-line formulára hráč klikne na políčko „Autorizovať“. Reportáž je zaslaná učiteľovi, ktorý
skontroluje súlad s pravidlami súťaže a publikuje ju do verejnej časti portálu v sekcii Možnosti konta –
Publikovať.
Pedagóg skontroluje príspevok kliknutím na názov reportáže a má následne dve možnosti: Publikovať
a Zmazať.

Technické požiadavky
Forma reportáže – textová s fotodokumentáciou.
Obsah reportáže – textový popis a celkové zhodnotenie podujatia na základe konkrétnych faktov získaných
priamou účasťou a pozorovaním. Fotografie dokumentujúce priebeh, skupinovú fotografiu zúčastnených
dobrovoľníkov a fotografiu výsledného stavu lokality.
Rozsah – text neobmedzený, minimálne štyri fotografie (účastníci, počiatočný stav, výsledný stav, priebeh).

Hodnotenie
Po ukončení prihlasovania bude prebiehať hodnotenie podujatí na dvoch úrovniach:
1.

Hodnotenie odbornou porotou SAŽP na základe týchto kritérií:


Podujatie – invenčnosť, úspešné vyčistenie lokality, zapojenie subjektov v komunite a ďalšie úspešné
výstupy.



Kvalita reportáže – pútavosť, výstižnosť, požadované technické parametre.



Počet účastníkov – na základe reálneho počtu na fotografii z podujatia.



Bonusové body – informácie o podujatí uverejnené na webe, v novinách či TV.

2. Verejné hlasovanie na webovom portáli hry do 15. júna 2020. Po jeho ukončení bude zostavené
poradie 10 reportáží s najväčším počtom hlasov.

Bodovanie
Odborná porota zostaví poradie troch najlepších podujatí a udelí hráčskym skupinám body do školskej hry
podľa nasledujúcej tabuľky:

Umiestnenie

1.
miesto

2.
miesto

3.
miesto

Počet bodov

6

4

2

Hráčske skupiny, ktorých reportáže sa vo verejnom hlasovaní umiestnili v prvej desiatke, získavajú body do
školskej hry podľa tejto tabuľky:
Umiestnenie

1.
miesto

2.
miesto

3.
miesto

4.
miesto

5.
miesto

6.
miesto

7.
miesto

8.
miesto

9.
miesto

10.
miesto

Počet bodov

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ceny
Tri najlepšie hráčske skupiny vyhodnotené odbornou porotou získajú vecné ceny.
Najlepšie reportáže budú uverejnené v Enviromagazíne, odborno-náučnom časopise o životnom prostredí.
Pedagóg s dvoma najaktívnejšími členmi skupiny, ktorá sa umiestni na prvom mieste, budú mať možnosť
odprezentovať svoj „príbeh“ na 3-dňovom festivale environmentálnej výchovy s dlhoročnou tradíciou ŠIŠKA.
Veríme, že najväčšou odmenou bude vedomie, že dokážeme meniť svoje okolie k lepšiemu.
Tešíme sa na všetky vaše reportáže!

