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Ekocentrum PALETA vyhlašuje druhý ročník soutěže

CESTY ODPADŮ
Soutěž je určena pro základní a střední školy se sídlem v Pardubickém kraji a jejich školní třídy,
třídní týmy či jednotlivé žáky.
Zadání:
Soutěžním úkolem je vytvořit příběh ve formě fotoseriálu, ve kterém bude soutěžící sledovat cestu
vybraného konkrétního odpadu (např. krabice od džusu, obalu o sušenky atp.) od nákupu v obchodě
přes fázi používání, odložení jako odpadu, svoz, nové zpracování až k výslednému recyklovanému
produktu. Výchozím místem bude lokalita, kde se škola nachází.
Podmínkou soutěže je vystavení výsledného díla na veřejném místě a doložení této skutečnosti
fotodokumentací!
Každý soutěžící (třída, tým, jednotlivec), může zaslat maximálně 3 různé fotoseriály.
Soutěžní kategorie:
1. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ
2. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3. kategorie: žáci SŠ
Vybraný výrobek/odpad může být z jedné kategorie odpadů, např.:
plast, papír, sklo, nápojové kartóny, bioodpad, kovy, textil, směsný komunální odpad, elektroodpad,
nebezpečný odpad (např. léky, baterie, barvy, oleje, další druhy nebezpečného odpadu)
Technické podmínky:
- Fotoseriál každého druhu odpadu bude umístěn na nejvýše 4 listech formátu A4 na šířku
(jednostranně), na 1 stránce může být maximálně 8 fotografií
- Z fotoseriálu musí být patrná cesta odpadu včetně konkrétních míst, kudy putuje (vhodné je,
aby cesta odpadu byla zdokumentována dostatečně podrobně)
- Fotografie musí být barevné (stačí vytištěné z tiskárny)
- Každá fotografie seriálu musí mít text na bílém podkladu, buď dole v řádku pod fotografií
nebo v „bublině“ přímo na fotografii
- Fotografie budou pořízeny soutěžícími na skutečných místech a s osobní účastí žáků –
soutěžících. Není-li to technicky možné (např. navštívit zpracovatelskou továrnu), lze tuto
fázi cesty odpadu nakreslit nebo fotografii stáhnout z internetu (s uvedením zdroje).
Pojetí a zpracování fotoseriálu je plně ve vaší režii, na fotografiích by měli být i žáci v roli herců.
Práce z prvního ročníku soutěže jsou ke shlédnutí na http://cesty-odpadu.paleta.cz/
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Přihlášky a uzávěrky
Podmínky účasti:
 přihlášený tým vyplní přihlášku na www.paleta.cz (rubrika Přihlašování na akce) do data
uzávěrky soutěže. Bez vyplněné přihlášky nebudou soutěžní práce hodnoceny.
 Uzávěrka soutěže je 16. února 2015 v 15. hodin. Přihlášené týmy do této doby pošlou
pouze elektronicky dle pokynů uvedených dále:
o seskenované fotoseriály - každá strana A4 musí být v samostatném souboru ve
formátu JPG nebo PNG nebo PDF, seriály pojmenujte a strany očíslujte (např.
pneu_01.jpg, pneu_02.jpg atp.).
o fotografie (stačí 1, max. 3) z vyvěšení fotoseriálu na veřejném místě
Jak připravit podklady do soutěže:
1. Fotoseriál seskenujte v kvalitě pro elektronické zasílání (barevně, min. 72dpi).
2. Má-li fotoseriál více listů, oskenujte je po jednotlivých listech.Výsledný scan pak uložte
jako vícestránkové PDF.
3. Nepodporuje-li Vás scanner ukládání do PDF, uložte jej jako JPG (minimální šířka 1024px
při 72dpi v horizontální šíři). V tomto případě musí být každá jednotlivá strana fotoseriálu
uložena jako samostatný soubor. Takové vícestránkové fotoseriály pojmenujte a očíslujte
sestupně tak, aby první strana měla označení 01 (např. komiks-priroda_01.jpg) a poslední
např. 04 (komiks-priroda_04.jpg). Výsledné soubory pak zabalte do ZIP archivu.
Jak nám je poslat:
1. E-mailem na adresu ekocentrum@paleta.cz (v případě, že PDF nebo ZIP soubor není větší
než 5 MB). Do e-mailu uveďte identifikaci odesílatele – dle přihlášky.
2. Pomocí úschovny (www.uschovna.cz) nebo letecké pošty (www.leteckaposta.cz). Jako
adresáta uveďte e-mail ekocentrum@paleta.cz. Do Vzkazu pro příjemce (u uschovna.cz)
uveďte identifikaci odesílatele – dle přihlášky, v případě www.leteckaposta.cz je nutné
identifikaci zaslat e-mailem.

Hodnocení
Výsledné práce budou hodnoceny odbornou porotou složenou z lektorů Ekocentra PALETA a
pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje.
Hodnotí se dodržení podmínek (např. komplexnost cesty), cení se originalita tématu, vtipnost textu,
vlastní vklad práce soutěžících při zpracování fotoseriálu.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v průběhu března 2015.
Každý zúčastněný získá hodnotné hry/pomůcky. Vítězové získají programy zdarma dle vlastního
výběru z nabídky Ekocentra PALETA prováděné v Pardubicích, Oucmanicích nebo v Chrudimi.
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