Hlavní město Praha
vyhlašuje pro žáky základních škol, středních škol a pro školská zařízení

soutěž na vytvoření reklamního plakátu
Antifetfestu 2018
Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby.
Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní snímky jsou
zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus,
záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol.
Plakát provází soutěž po celý rok a je v různých modifikacích uváděn na všech materiálech k danému ročníku.
Soutěžící může v rámci soutěže zaslat nejvýše jeden návrh plakátu. Ke každému zaslanému návrhu je nutné
zároveň přiložit i CD, kde bude uložena verze soutěžícího plakátu v pdf a jpg v rozlišení 300 a 72 dpi a návrh
plakátu v křivkách.
Soutěžní návrhy, které budou vyhlašovateli doručeny a nebudou obsahovat všechny požadované informace,
vyhlašovatel do soutěže nezařadí.
Technické požadavky





velikost A3 (šířka 297 mm, výška 420 mm)
formát pdf, jpg a návrh v křivkách
rozlišení pro tisk 300 dpi a rozlišení 72 dpi pro web
barevnost (RGB nebo CMYK)

Obsahové požadavky:





logo hl. m. Prahy, logo Antifetfestu (obojí je pro soutěžící k dispozici na vyžádání na níže uvedené
adrese)
plakát musí obsahovat následující text:
Hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 - 22 vyhlašují
XI. ročník amatérské filmové soutěže Antifetfest 2018 aneb jde to i jinak!
Konečný termín pro odevzdání soutěžních snímků je 30. března 2018
Soutěž je určena pro žáky ZŠ a SŠ
Více na www.antifetfest.cz
spodní část plakátu – volné místo pro sponzory, bílý spodní okraj max. 40 mm

Důležité upozornění:
Upozorňujeme autory návrhů na nutnost dodržování autorských práv. Pořadatelé nenesou za porušení autorských
práv odpovědnost.
Zaslání plakátu do soutěže:





vytištěný plakát odevzdejte do 25. 10. 2017 spolu s vyplněnou přihláškou do soutěže a CD na níže
uvedenou adresu na Magistrát hl. m. Prahy
na zadní stranu vytištěného plakátu napište
- jméno a příjmení autora
- věk autora
- název školy/školského zařízení/NZDM
elektronickou verzi přihlášky do soutěže a náhled plakátu zasílejte na adresu:
jana.havlikova@praha.eu



předmět e-mailu: AFF 2018_plakát _příjmení autora

Zúčastnit se mohou žáci základních škol, středních škol, školských zařízení a nízkoprahových klubů na území
hl. m. Prahy.
Porota vybere vítězný návrh, který bude vyhlášen v rámci zahájení Scholy Pragensis 23. 11. 2017 v Kongresovém
centru Praha. Rozhodnutí vyhlašovatele o vítězích je konečně a nelze se proti němu odvolat. Vítězové budou
odměněni hodnotnou cenou. Oceněné návrhy plakátů jsou majetkem vyhlašovatele a odměna, kterou vítěz obdrží,
nahrazuje autorský honorář. Tímto přechází licenční práva na vyhlašovatele.
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:






splnění požadavků dle zadání,
originalita soutěžní práce,
jednoduchost a srozumitelnost,
možnost využití pro jednotný vizuální styl akce,
možnost zvětšení, zmenšení a využití pro polygrafické zpracování.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu. Soutěžní plakát ani CD se autorům nevrací. Vybraná
díla, která byla zaslána do soutěže, mohou být vystavena během Scholy Pragensis a na následných propagačních
akcích Antifetfestu.

Přejeme hodně štěstí v soutěži!

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Havlíková,
koordinátorka školské prevence
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Tel.: 236 004 168
e-mail: jana.havlikova@praha.eu
Kancelář č. 204
Charvátova 145/9
110 00 Praha 1

Pořadatel:
Magistrát hlavního města Prahy,
zastoupený PhDr. Tomášem Klineckým,
ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence
V Praze dne 8. září 2017

