
                                              
 

 
 3. ročník Festivalu žákovských a studentských  

multimediálních projektů a webových prezentací  
  

www.COMP-OST.cz 
 

 

Místo konání:          Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka 
Termín konání:         21. dubna 2010 
 

 
 
 
SOUTĚŢNÍ KATEGORIE:  
  I. webové prezentace na téma  „Jak to vidím já“  

 internetové stránky vytvořené ţáky a studenty 

 mohou se přihlásit jednotlivci i kolektivy – školy, třídy, kluby 
 

 II. multimediální projekty pro vyučovací předměty 

 projekty s vyuţitím a propojením různých médií – audio, video, PC prezentace 

 projekty zaměřené na libovolný vyučovací předmět  
        

III. multimediální projekty na téma  „Jak to vidím já“   

 projekty s vyuţitím a propojením různých médií – audio, video, PC prezentace 

 projekty vyjadřující tvůj názor na věci kolem tebe 
 

 
 

VĚKOVÉ KATEGORIE :   
kategorie A      kategorie B 

6. – 7. ročník ZŠ, prima -sekunda  gymnázia   1. – 2. ročník SŠ, kvinta-sexta gymnázia 

8. – 9. ročník ZŠ, tercie-kvarta gymnázia   3. – 4. ročník SŠ, septima-oktáva gymnázia  
 
 

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŢE: 

 Zasláním přihlášky soutěţící souhlasí s pravidly a podmínkami soutěţe. 

 Při zpracování projektu soutěţící pouţívají legální software a respektují autorské práva.  

 Prezentace (jako např. Powerpoint) jsou omezeny  maximální délkou 15 snímků. 

 Videoprezentace (formát DVD, nebo MPEG) jsou omezeny maximální délkou 5 minut. 

 Multimediální projekt zašlete na uvedenou adresu (viz. KONTAKTY) na CD nosiči, napište na něj Vaše jméno, 
název školy a název projektu, tak aby se shodoval s údaji na přihlášce. 

 Internetové stránky, které budou v době hodnocení nedostupné budou ze soutěţe vyřazeny. Internetové stránky 
nesmějí být po termínu uzávěrky soutěţních příspěvků upravovány.  

 Pokud projekt tvoří více lidí, přihlásí ho jeden z autorů projektu a ostatní uvede v kolonce „spoluautoři“.  

 Na kaţdý přihlašovaný projekt musí být poslána samostatná přihláška - jeden autor můţe přihlásit max. tři 
projekty. 

 Účastníci souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a soutěţního příspěvku.  

 Prezentace vítězných projektů a slavnostní předání cen proběhne na festivalovém dni 21. 4. 2010 v Kulturním 
domě K-TRIO v Ostravě – Hrabůvce.  

 Porota si vyhrazuje právo projekt při nedodrţení podmínek ze soutěţe vyřadit.  

 
 
Soutěžní příspěvky můžete posílat do 19. 3. 2010 
 

 

Více o festivalu, přihlášky a pravidla na:  www.COMP-OST.cz 
 
 

Pořadatel: Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, Dr. Martínka 1439/4,  700 30 Ostrava-Hrabůvka, CZ 

Kontakt: Ingrid Červeňová, tel.: +420 596 739 107, +420 731 472 996, e-mail: ingrid.cervenova@kzoj.cz  www.kzoj.cz 

 

http://www.comp-ost.cz/
http://www.kzoj.cz/

