Súťaž

Vyrozprávaj príbeh svojej biosférickej rezervácie a
daj svetu šancu inšpirovať sa!
Vyhlasovateľ: Štátna ochrana prírody SR, Slovenský výbor pre Program
UNESCO Človek a biosféra
Anotácia: súťaž o krátky film (1 min.) z biosférických rezervácií v SR
Cieľ: propagácia biosférických rezervácií vo svetovej kampani ProudToShare 2018

Propagácia súťaže: web ŠOP SR, príslušné správy BR
Účastníci súťaže: široká verejnosť, amatérski a profesionálni filmári
Poslanie súťaže: Umocnenie povedomia ľudí vo vzťahu k biosférickej rezervácii, v
ktorej žijú

Organizačné pokyny pre zadávateľov (príslušná BR)
•

Výzva s požiadavkou o jej zdieľanie má byť rozoslaná na všetky obce, školské úrady, umelecké školy a medzi stakeholdrov v
biosférickej rezervácii.

•

Každý film musí mať vyplnený priložený formulár o filme a súhlas s autorskými právami pre potreby UNESCO.

•

BR si musí zostaviť porotu, ktorá z prihlásených filmov vyberie jeden víťazný, ktorý zašle na Správu CHKO-BR Poľana

#ProudToShare 2018
Tell the story of your biosphere reserve and get the chance to inspire the world!

VÝZVA
V júli 2018 sa v New Yorku v sídle OSN uskutoční „Fórum politikov na vysokej úrovni 2018“ . Témou podujatia je
„Transformácia smerom k udržateľným a odolným spoločnostiam". Podujatie je skvelou príležitosťou pre Program
UNESCO Človek a biosféra a Svetovú sieť biosférických rezervácií zdieľať náš kolektívny vplyv a demonštrovať, ako
biosférické rezervácie riešia ciele udržateľného rozvoja. UNESCO vyzvalo členské štáty a biosférické rezervácie aby
zaslali, krátke propagačné filmy, ktoré predstavia biosférickú rezerváciu a budú inšpiráciou pre iné územia Svetovej
siete. .
Dvadsať filmov z celého sveta bude vybraných tak, aby reprezentovalo rôznorodosť Svetovej siete biosférických
rezervácií na Fóre politikov na vysokej úrovni 2018.
Čo hľadáme:
60 sekundový film o biosférickej rezervácii s nasledujúcim scenárom:
10 s - Vyberte si tvár svojej biosférickej rezervácie. Nechajte ju povedať v slovenčine alebo miestnom dialekte "ahoj"
predstavte ju, že pochádza z Vašej BR vo vašej krajine
20 s - Pomocou obrázkov a hlasov zdieľajte, prečo je vaša biosférická rezervácia dôležitá a ako prispieva ku kvalite
života miestneho obyvateľstva
25 s - Zobrazte jeden kľúčový projekt alebo aktivitu, ktorá dokazuje, že ste dosiahli pokrok pri realizácii jedného z
cieľov udržateľného rozvoja z Agendy 2030 (presnejšie na ktorom cieli!) a aký vplyv má vaša činnosť na biosférickú
rezerváciu
5 s - Povedzte v slovenčine alebo miestnom dialekte : "Moja biosférická rezervácia s hrdosťou zdieľa svoje úspechy"
Propagácia:
Všetky filmy, ktoré spĺňajú požadovaný formát, budú umiestnené na stránke #ProudToShare Facebook a na stránkach
UNESCO, ŠOP SR, Slovenskej komisie pre UNESCO a biosférických rezervácií.
Predložené filmy môžu byť použité aj na iných medzinárodných a národných podujatiach.
Pokyny k spracovaniu a predloženiu filmu :
• Pošlite video vo formáte MPEG vo vysokom rozlíšení (DVD, CD nosič) spolu s registračným formulárom a
podpísaným formulárom týkajúcim sa autorských práv (2 rovnopisy) na adresu: Správa NP a BR Slovenský kras,
Biely kaštieľ č. 188, 049 51 BRZOTÍN / príslušná správa BR
• Potrebné prílohy si stiahnite tu: Súhlas o použití autorských práv ; Registračný formulár
•Uistite sa, že kvalita zvuku a obrazu vo vašom filme je v dobrej kvalite. Filmy v nízkej kvalite nemožno akceptovať
• Pre vybrané filmy, ktoré budú prezentované v New Yorku sekretariát MAB poskytne titulky vo francúzštine a
angličtine. Prosíme Vás o prepis hovoreného slova v slovenskom jazyku.

#ProudToShare 2018
Tell the story of your biosphere reserve and get the chance to inspire the world!

Minimálne technické požiadavky na tvorbu filmu:
•rozlíšenie minimálne HD 720p (1280x720) - prípadne vyššie, Full HD, 4K
•spôsob komprimácie výsledného filmu: MPEG2 alebo MPEG4
•výsledné video v norme PAL
•pri zvuku uviesť počet kanálov, použitý kodek a frekvenciu
Video musí byť originálnym dielom prihlasovateľa. Akýkoľvek materiál, ktorý podlieha autorským právam (video,
fotografie, hudba, text, audio) nemôže byť použitý bez predchádzajúceho povolenia držiteľa týchto autorských práv.

Odmena víťazovi v každej BR je 100,- EUR a vecné ceny

HARMONOGRAM
 Termín vyhlásenia súťaže: 22. 2. 2018
 Vyhlásenie súťaže zabezpečuje každá BR samostatne prostredníctvom médií, členov
Koordinačných rád a ďalších zainteresovaných subjektov
 Uzávierka podávania návrhov je do 20. marca 2018 v každej BR
 Správa príslušnej BR do 26. 3. 2018 vyhodnotí videá a víťazné zašle SV MAB - J. M. Hurbana
20, 960 01 Zvolen
 SV MAB do 30.3.2018 zašle víťazné videá UNESCO

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na:
andrea.balazova.sk@sopsr.sk
0903298237

#ProudToShare 2018
Tell the story of your biosphere reserve and get the chance to inspire the world!

Biosférické rezervácie
•

Biosférické rezervácie sú modelové územia, ktoré sú príkladom udržateľného života,
prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím.

•

V rámci Programu UNESCO Človek a biosféra boli na Slovensku za biosférické rezervácie
uznané štyri územia - Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty a Vysoké Tatry.

•

Certifikát biosférickým rezerváciám udeľuje Medzinárodná koordinačná rada UNESCO
so sídlom v Paríži.

•

Každá BR má spĺňať tri vzájomne sa doplňujúce funkcie: ochrannú funkciu, rozvojovú
funkciu, podpornú a logistickú funkciu.

•

BR implementujú Stratégiu programu MAB a Limský akčný plán na roky
2015 – 2025 s nasledovnými cieľmi:






rozvíjať a posilňovať modely pre udržateľný rozvoj v Svetovej sieti biosférických rezervácií;
vymieňať si skúsenosti a poučenia, čo uľahčuje globálne šírenie a aplikáciu týchto modelov;
podporovať vyhodnocovacie a vysoko kvalitné riadenie, stratégie a politiky pre udržateľný rozvoj a plánovanie, rovnako
ako zodpovedné a pružné inštitúcie;
pomáhať členským štátom a zainteresovaným subjektom, aby urýchlene splnili ciele udržateľného rozvoja
prostredníctvom skúseností zo Svetovej siete BR, najmä prostredníctvom skúmania a testovania politík, technológií a
inovácií pre udržateľný manažment biodiverzity a prírodných zdrojov a zmierňovanie a prispôsobenie sa klimatickej
zmene

#ProudToShare 2018
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