PRAVIDLA SOUTĚŽE

„VODA PRO VŠECHNY“ 2019
I. Organizátor soutěže
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2019 soutěž s názvem
„Voda pro všechny“ určenou pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií.

II. Téma soutěže
Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne
22. března. Každý rok se snažíme vodu představit z jiného pohledu. Pro rok 2019 bylo celosvětově
zvoleno téma: „Water for All – Voda pro všechny“.
Ministerstvo zemědělství vnímá zásadní význam vody pro lidstvo, osvěta veřejnosti
o nenahraditelném významu vody a vodním hospodářství patří mezi jeho priority obsažené ve
Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Soutěž
vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství představuje důležitou součást osvěty veřejnosti. Seznamuje
děti každoročně s významem vody v rámci celosvětového měřítka z různých úhlů pohledů, přináší jim
nová témata k zamyšlení ohledně vody a vodního hospodářství a pomáhá tak rozšiřovat povědomí
široké veřejnosti o významu vody. Smyslem naší soutěže je, aby děti pochopily, proč je voda tak
důležitá, jakým způsobem se s ní hospodaří, jaké jsou možnosti a problémy. Cílem soutěže je, aby si
děti uvědomily význam vody, aby jí chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby
pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající
klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí
generace nabývá na významu.
Pro mnohé z nás je otočení kohoutku a získání čisté nezávadné vody bráno jako samozřejmost a jen
málokdo si dokáže představit, jaké to je žít v podmínkách, kde voda není vůbec nebo je
kontaminovaná a proto zcela nepoužitelná. I v současné době žijí na světě miliardy lidí bez zdravotně
nezávadné vodu pro zajištění základních potřeb. Hodně států a menšinových skupin (ženy, děti,
osoby se zdravotním postižením, domorodí obyvatelé, uprchlíci a další) trpí nedostatkem zdravotně
nezávadné vody. Letošní Světový den vody se proto zabývá otázkou zajištění dostupnosti
a udržitelného hospodaření s vodou na naší planetě. Právo na vodu má každý člověk bez ohledu na
to, kdo je nebo kde žije. Přístup k vodě je základem pro lidské zdraví, je rozhodující pro udržitelný
rozvoj a pro stabilitu a prosperitu celé společnosti.
Zajištění zdravotně nezávadné vody pro všechny:


Vymyslete nápady, které by pomohly lidem žijícím bez přístupu ke zdravotně nezávadné
vodě. Jak by se dalo tomuto cíli, „Voda pro všechny“, přiblížit?

Pro zajištění dostatku zdravotně nezávadné vody pro všechny je nutné zahrnout veškeré menšiny
a lidi žijící na okraji společnosti. Celosvětové uznání práva na vodu pro všechny je prvním krokem
k tomu, aby společnost zaměřila svou pozornost na potřeby všech, tedy i diskriminovaných skupin
lidí, zajistila spravedlivé financování a zacílila opatření pro kvalitní vodní zdroje především na ty, kteří
je nejvíce potřebují.


Jakým způsobem byste zajistili dostatečné zdroje zdravotně nezávadné vody pro
všechny?

Lidé zůstávají bez zdravotně nezávadné vody z mnoha různých důvodů. Jedním z faktorů je
diskriminace lidí podle pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, náboženství, národnosti, zdravotního
postižení a dalších kritérií. Mezi další faktory, které ovlivňují přístupnost vodních zdrojů, patří
například degradace životního prostředí, změna klimatu, populační růst, konflikty, vynucené
přesídlení.


Jak byste vyřešili problém s diskriminací a zajistili, aby každý měl přístup k dostatku čisté
vody?

Závažné celosvětové problémy související s nedostatkem zdravotně nezávadné vody:
 2,1 miliardy lidí nemá přístup k bezpečným zdrojům pitné vody
 jedna ze čtyř základních škol nemá vodovod s pitnou vodou, děti zde používají kontaminované
vodní zdroje nebo trpí žízní
 více než 700 dětí do pěti let denně umírá kvůli problémům se závadnou vodou
a nedostatečnou hygienou
 80 % lidí musí používat nebezpečné a nechráněné vodní zdroje ve venkovských oblastech
 v osmi z deseti domácností, které nemají přístup k vodě, musí obstarat pouze ženy a dívky
dostatek pitné vody
 68,5 milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy a jejich přístup k nezávadné vodě je velmi
problematický
 kolem 159 milionů lidí čerpá pitnou vodu z vodních zdrojů, jako jsou rybníky a řeky
 kolem 4 miliard lidí (téměř 2/3 světové populace) již zažilo vážný nedostatek vody během
alespoň jednoho měsíce v roce
 přes 800 žen denně umírá kvůli komplikacím v těhotenství a při porodu v důsledku použití
zdravotně závadné vody
 intenzivní nedostatek vody do roku 2030 by mohl způsobit vysídlení 700 milionů lidí
Prosíme učitele, aby s dětmi téma soutěže prodiskutovali a vysvětlili před malováním obrázků či
konzultacemi ohledně fotografií. Více informací lze nalézt zde: http://www.worldwaterday.org.

III. Zadání a pravidla soutěže
Do soutěže se mohou zapojit základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií. Práce žáků se vždy
posílají souhrnně za celou třídu. Každý žák může soutěžit pouze s jednou prací. Ke každé práci musí
být čitelně uveden název díla, jméno a příjmení autor, jeho věk, třída, adresa školy, kraj, kontaktní email učitele a musí k ní být připojeno Prohlášení zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného
zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

UPŘESNĚNÍ:
Souhlas se zpracováním osobních údajů vyplňuje zákonný zástupce dítěte v případě, že má zájem
o zveřejnění osobních údajů dítěte na webových stránkách MZe, ve vodohospodářských publikacích
zpracovávaných MZe, na Vodohospodářské konferenci dne 22.3.2019 a na výstavě v Národním
zemědělském muzeu. Souhlas se zpracováním osobních údajů má platnost do doby vyhlášení dalšího
ročníku dětské soutěže ke Světovému dni vody, maximálně 3 roky, případně lze kdykoliv odvolat
(podrobnosti najdete v tomto souhlasu, který je zveřejněný spolu s ostatními dokumenty k soutěži).
Vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, popř. nezaslání Souhlasu se zpracováním
osobních údajů, neznamená vyloučení dítěte z účasti v soutěži, pouze to, že nebudou zveřejněny
osobní údaje dítěte, tj. u obrázku bude uvedeno např. jen „žákyně 1.B, ZŠ…“.
Práce posílejte v obálce s heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstvo zemědělství, Oddělení správy
povodí, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, nejpozději do 15. 3. 2019.
Soutěž má dvě věkové kategorie:

1. kategorie – pro žáky I. stupně základních škol
OBRÁZEK
1. Každý obrázek může být prací pouze jednoho účastníka soutěže. Každý žák může v rámci své
kategorie zaslat do soutěže pouze jednu soutěžní práci. Na Ministerstvo zemědělství budou
odeslány obrázky souhrnně vždy za celou třídu.
2. Obrázek musí vyjadřovat problematiku na téma „Voda pro všechny“, může být zpracován
libovolnou výtvarnou technikou (vodové/temperové barvy, kresba uhlem, pastelky apod.).
3. Požadovaná velikost obrázku je formát A3.
4. Na zadní straně obrázku bude uveden název, příp. popis obrázku, jméno autora, třída, adresa
školy, kraj, kontakt na učitele. K dílu bude přiloženo řádně vyplněné a podepsané Prohlášení
zákonného zástupce autora díla, tj. zákonného zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním
osobních údajů – oba dokumenty ke stažení zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/
5. Termín uzávěrky je 15. 3. 2019.
6. Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.
7. Hodnocena bude především kvalita uměleckého provedení vzhledem k věku dítěte, dodržení
tématu soutěže a originalita provedení i vybraného námětu.

2. kategorie – pro žáky II. stupně základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií
ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Každý žák může v rámci své kategorie zaslat do soutěže pouze jednu fotografii vytištěnou na
fotografickém papíru ve formátu A4. Na Ministerstvo zemědělství budou odeslány obrázky
souhrnně vždy za celou třídu.
Fotografie by měla vyjadřovat problematiku na téma „Voda pro všechny“.
Na fotografii nesmí být zachyceny identifikovatelné osoby (z důvodů ochrany práv a svobod
fyzických osob).
Ke každé fotografii bude uveden název, příp. popis fotografie, jméno autora, jeho věk, třída,
adresa školy, kraj. Také bude přiloženo Prohlášení zákonného zástupce autora díla, tj.
zákonného zástupce žáka, a Souhlas se zpracováním osobních údajů – oba dokumenty ke
stažení zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/osveta-a-publikace/detska-soutez/
Termín uzávěrky je 15. 3. 2019.
Práce zaslané do soutěže nebudou vráceny.

IV. Ocenění vítězů soutěže
Soutěžící z každé kategorie, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě, obdrží věcné ceny.
1. kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

tablet (v hodnotě cca 7 000 Kč)
koloběžka (v hodnotě cca 5 000 Kč)
poukázka na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry (v hodnotě cca 2 000 Kč)

2. kategorie
1. místo
2. místo
3. místo

digitální fotoaparát (v hodnotě cca 7 000 Kč)
sportovní kamera (v hodnotě cca 5 000 Kč)
poukázka na knihy, výtvarné potřeby nebo stolní hry (v hodnotě cca 2 000 Kč)

V. Harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže – 22. 2. 2019
MZe zajistí odeslání plakátu a pravidel soutěže na jednotlivé zřizovatele škol v České republice
a zveřejní informaci o soutěži na webovém portálu eAGRI.
Uzávěrka soutěže – 15. 3. 2019
Jednotlivé školy odešlou nejpozději do 15. března v obálce s heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstva
zemědělství, oddělení správy povodí, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 soutěžní obrázky a fotografie spolu
s prohlášením zákonného zástupce a souhlasem se zpracováním osobních údajů.
Slavnostní vernisáž - 22. 3. 2019
U příležitosti Světového dne vody proběhne v Praze v rámci Vodohospodářské konference slavnostní
vernisáž nominovaných obrázků a fotografií za každý kraj.
Výstava nejlepších prací – duben/květen 2019
Stálá expozice nominovaných obrázků fotografií v budově Národního zemědělského muzea v Praze.
Vyhlášení vítězů – 15. 4. 2019
Na webových stránkách eAGRI budou uveřejněna jména vítězů jednotlivých kategorií.
Ocenění vítězů – květen 2019
Ministerstvo zemědělství předá vítězům umístěným na 1. místech jejich ocenění. Ostatní obdarovaní
budou obesláni poštou.

VI. Kontakt
soutez@zsmze.cz

VII. Ostatní ustanovení
V rámci této soutěže si organizátor vyhrazuje právo vyřadit soutěžní dílo splňující jednu či více
z následujících podmínek:
a)
je v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky,
b)
obsahuje jakákoli nevhodná vizuální či slovní vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými
mravy,
c)
obsahuje vizuální, slovní či jiné informace nebo součásti, jež mohou porušovat práva
duševního vlastnictví související s právem autorským nebo průmyslová práva nebo jiná práva
třetích osob nebo jež mohou vést k nekalému soutěžnímu jednání,
d)
obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení
původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
e)
jakýmkoli jiným způsobem by mohlo poškodit dobré jméno organizátora,
f)
nebylo k němu přiloženo a poté společně s dílem doručeno řádně vyplněné a podepsané
Prohlášení zákonného zástupce autora díla.
Organizátor neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zničení zásilek obsahujících dokumentaci
k projektu v rámci poštovní přepravy ani za jejich řádné doručení na adresu organizátora.
Podpisem „Prohlášení zákonného zástupce autora díla“, účastí v soutěži a zasláním soutěžního díla
vyjadřuje zákonný zástupce účastníka souhlas s těmito pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj
souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se
zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa pro účely této
soutěže.
Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití díla, a to
ke všem způsobům užití v době poskytnutí známým a/nebo v budoucnu vzniklým včetně možnosti
provádět úpravy děl v neomezeném rozsahu, na celou dobu trvání majetkových práv, pro území
celého světa.
V rámci užití díla je organizátor oprávněn užít dílo vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní
podobě (tj. v jaké bylo účastníkem odevzdáno), ale i v podobě díla vzniklého úpravou a jinou změnou
díla, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem, zařazením do
souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo
upravovat a jinak měnit.
Nepeněžitou cenu nelze nahradit finančním plněním. V případě nepředvídaných okolností si
organizátor vyhrazuje právo poskytnout výhercům náhradní ceny obdobného charakteru. Ceny ze
soutěží není možné vymáhat právní cestou.
Organizátor je oprávněn tuto soutěž zrušit či odvolat, stejně jako tato pravidla kdykoliv změnit.
V takovém případě pozbývá účinnosti předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými
pravidly. Pravidla a jejich případné změny budou po celou dobu konání soutěže trvale zveřejněny na
internetové stránce www.eagri.cz, subportálu Voda, záložce Osvěta a publikace v sekci „Dětská
soutěž“.
Organizátor si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit či odvolat, stejně jako neudělit některé z cen.
Dále si organizátor vyhrazuje právo se všemi, tedy oceněnými i neoceněnými, zaslanými díly volně
disponovat a využít je pro publikační, propagační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat
je apod.

