Pravidlá súťaže o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike
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Do súťaže sa môžu zapojiť autori reportáží so svojimi dielami, ktoré boli odvysielané v televízii
v období od 1. 1. 2013 až do 30. 9. 2014.
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo kolektív tvorcov (ďalej len autor). Autor i dielo
musí v čase konania festivalu spĺňať podmienky súťaže.
Súťažné dielo (reportáž) sa musí venovať vede alebo technike, jej predstaviteľom alebo jej
výstupom. Dielo musí byť späté so Slovenskom minimálne na jednej úrovni (napr.: výskum
realizovaný na Slovensku, reportáž o slovenskom vedcovi, vynáleze, inovácii a pod).
Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 súťažné diela.
Každé dielo musí obsahovať úvodné a záverečné titulky, s jasnými identifikačnými prvkami
(názov diela, autor a pod.).
Všetky diela musia byť nahrané v slovenskom jazyku (resp. sprievodný text/titulky musia byť
v slovenskom jazyku).
Každé dielo musí byť zaregistrované prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej
stránke www.fvf.cvtisr.sk. Po registrácií bude na uvedený e-mail zaslaná licenčná zmluva.
Vyplnenú licenčnú zmluvu a DVD nosič s dielom je potrebné zaslať na adresu Centrum
vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava. Na obálku je
potrebné napísať názov súťaže.
Diela je potrebné zasielať v jednom z formátov AVI, MP4, MPEG, v HD a Full HD rozlíšení.
Autor diela zodpovedá za ošetrenie autorských práv týkajúcich sa všetkých častí súťažného
príspevku (hudba, použité zábery, citované osoby a pod. )
Autor prihlásením diela do súťaže, súhlasí s jeho použitím a použitím jeho častí na nekomerčné
účely pre potreby propagácie festivalu a propagácie vedy a techniky. Súhlas na použitie udeľuje
autor Centru vedecko-technických informácií SR. Diela budú zverejnené na webovej stránke
festivalu, stránkach patriacich CVTI SR, sociálnych sieťach a videokanáloch a budú odvysielané
v rámci FVF.
Organizačný výbor v spolupráci s hodnotiacou komisiou vyberie diela, ktoré postúpia do
užšieho výberu – a teda na hodnotenie. Z týchto diel komisia vyberie víťazov. Organizátor si
vyhradzuje právo neprijať dielo, ak nebolo dodané v požadovanej kvalite, rozsahu, nespĺňalo
podmienky súťaže alebo sa nevenovalo predmetnej téme.
Rozhodnutie komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Víťazi budú vopred informovaní a vyhlásení počas záverečného ceremoniálu. Cena pre víťaza
bude vo forme diplomu.
Ocenenie nie je právne vymáhateľné.

